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Par aizņēmumu projekta „Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta”
īstenošanai
2010.gada 5.februārī tika noslēgta vienošanās Nr.L-PPA-10-0012 ar valsts aģentūru
„Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” dalībai Eiropas Reģionālās attīstības fondu darbības
programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitātes „Valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma
produktu attīstībai”, kuras ietvaros projektā „Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu
tūrisma produktu attīstībai” realizēta Bauskas Rātsnama (Bauska, Rātslaukums 1)
rekonstrukcijas 1. un 2. kārta. Vienošanās nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina projekta rezultātu
ilgstpēja vismaz 5 (piecus) gadus pēc projekta noslēguma.
Bauskas Rātsnama kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (Valsts aizsardzības
Nr.6169) pilnīgai atjaunošanai un nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu attīstības
veicināšanai, nodrošinot Bauskas kā Latvijas dienvidu vārtu starptautiski atzītu kultūrvēsturisko
vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu un īstenotu ieceri Dzimtsarakstu nodaļas izvietošanu
Rātsnama telpās, nepieciešams realizēt Rātsnama rekonstrukcijas 3.kārtu.
Rekonstrukcijas 3.kārtas ietvaros paredzēti šādi darbu veidi: vispārējie būvniecības darbi,
iekšējā aukstā un karstā ūdensvada, iekšējās sadzīves kanalizācijas, iekšējās ražošanas
kanalizācijas, vēdināšanas sistēmas, iekšējā gāzes vada izbūve, centrālās apkures un kaloriferu
siltumapgādes ierīkošana, katlu telpas izbūve, elektrospēka iekārtu montāža, iekšējās
elektroapgaismošanas nodrošināšana, ventilācijas sistēmu elektrospēka iekārtu, apsardzes
signalizācijas, telefonizācijas, interneta un kabeļtelevīzijas montāža, vēsturisko mēbeļu un
tehnoloģisko iekārtu iegāde, kā arī būvuzraudzība un autoruzraudzība.
2012.gada 20.augustā izsludinātajā konkursā „Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta”
ar identifikācijas Nr.BNA2012/059 par būvdarbu veikšanu tika saņemts viens piedāvājums, līdz
ar to atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta septītajai daļai bija nepieciešams izsludināt
atkārtotu iepirkumu. Šobrīd atklātā konkursā „Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta” ar
identifikācijas Nr.BNA2012/065 notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.
2012.gada 1.martā noslēgts līgums Nr.BNA2012/013/2 ar SIA „Komunālprojekts
Jelgava”, reģ.Nr.43603014192, par kopējo līgumcenu Ls 4 930,00 (četri tūkstoši deviņi simti
trīsdesmit lati, 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
2012.gada 7.decembrī noslēgts līgums Nr.BNA2012/060 ar izsludinātā konkursa
„Būvuzraudzības veikšana Bauskas Rātsnama rekonstrukcijas 3.kārtas būvdarbiem” uzvarētāju
SIA „Būves un būvsistēmas”, reģ.Nr.40003592660, par kopējo līgumcenu Ls 1 890,00 (viens
tūkstotis astoņi simti deviņdesmit lati, 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Rekonstrukcijas darbus plānots uzsākt 2013.gada februārī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta

piekto daļu, kas ļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju veikšanai valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļos, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai nodrošinātu
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2013.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi projekta „Bauskas Rātsnama
rekonstrukcija” 3.kārtas īstenošanai līdz Ls 385 645,00 (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši
seši simti četrdesmit pieci lati, 00 santīmi) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu „Par
aizņēmumu projekta „Bauskas Rātsnama rekonstrukcija” 3.kārtas īstenošanai”.
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Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2013.gadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40¹. un
47.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.22 „Saistošie noteikumi par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 1 lp
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 20.decembrī
prot.Nr.23, 3.p.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

Nr.22

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
nekustamā
īpašuma
nodokli”
Pārejas noteikumu 40.¹ un 47.punktu
un likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa par zemi apmēru 2013.gadā, ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliekamos īpašumus un nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Bauskas novadā.
2. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs atsevišķi par katru zemes vienību 2013.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam
taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par
25 procentiem.
3. Saistošo noteikumu 2.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums nav
piemērojams attiecībā uz nodokļa aprēķiniem par neapstrādātu lauksaimniecības zemi un
gadījumiem, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
4. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība
pārsniedz 25 m², izņemot garāžas.
5. Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
„Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļa
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Informācija
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās
daļas 9.1 punktā; 3.panta pirmās daļas ievaddaļā un 1.4
daļā; 9.panta otrās daļas otrajā un trešajā teikumā
pašvaldībām paredzētās tiesības; pārejas noteikumu 40.¹ un
47. punktiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas
noteikumu 40.¹ punkts paredz pašvaldību domēm tiesības
līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas
paziņojums par 2013.gadu, pieņemt saistošos noteikumus
par nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai
saglabāt nodokļa apmēru zemei 2012.gada līmenī, kā arī
noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un
piemērošanas nosacījumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās
daļas 9.1 punkts un pārejas noteikumu 47.punkts paredz
pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots
nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013.gadu, pieņemt
saistošos noteikumus par dzīvojamo māju palīgēku
neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība
pārsniedz 25 m2 , izņemot garāžas.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta
pirmās daļas ievaddaļā un pārejas noteikumu 47.punkts
paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek
sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013.gadu,
pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma
nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanu, bet
likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no īpašuma kadastrālās
vērtības var noteikt, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts
atbilstoši normatīvo aktu prasībām (vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;
neapstrādātu lauksaimniecības zemi).
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrās
daļas otrajā un trešajā teikumā un pārejas noteikumu
47.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai,
kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par
2013.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli,
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām”.
Saistošos
noteikumus
pieņem
likuma
„Par
pašvaldībām” 46.panta kārtībā.
Saistošie noteikumi Nr. .. „Saistošie noteikumi par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā”
nosaka:
nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

ierobežojuma piemērošana 2013.gadā;
kārtību, kādā 2013.gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas;
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņš 2013.gadā.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma
ierobežojuma piemērošana 2013.gadā iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu Ls 94 600, kas ievērtēts nodokļu
prognozē.
Nosakot kārtību, kādā 2013.gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu, izvērtējot Valsts zemes
dienesta sniegto informāciju, attiecībā uz dzīvojamo māju
palīgēkām, jāsecina, ka pastāv problēmas ar datu
aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu, piespiedu izpildes termiņš 2013.gadā,
iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē
uzņēmējdarbību Bauskas novada pašvaldības teritorijā.
Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”, kā arī portālā www.bauska.lv un tie tiek
izlikti redzamā vietā pašvaldības ēkā.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijas ar privātpersonām.
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2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 4.p.

Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.Tormanes 2012.gada 12.decembra iesniegumu Nr.54 „Par līguma projektu” un tam
pievienotos dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu
un Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu un 17.panta piektās daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noslēgt sadarbības līgumus ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām par Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu un finansēšanu minēto novadu pašvaldību bibliotēkās 2013.gadā saskaņā ar
pievienotajiem līgumu projektiem.
Pielikumā: Līgumu projekti ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām ar pielikumiem uz
12 lp.
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LĪGUMS Nr. __
Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu Iecavas novadā
Bauskā

2013.gada__ janvārī

Iecavas novada dome, domes priekšsēdētāja Jāņa Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Iecavas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma saņēmējs) un
Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja Valda Veipa personā, kurš rīkojas saskaņā
ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs),
abi kopā un katrs atsevišķi saukti līgumslēdzēji (turpmāk – Līgumslēdzējas), noslēdz
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Lai nodrošinātu Bauskas Centrālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) kā reģiona galvenās
bibliotēkas (LR KM Bibliotēku akreditācijas apliecība Nr.76A, izsniegta 10.08.2012.) funkciju
veikšanu un finansēšanu Iecavas novada pašvaldības bibliotēkās – Edvarda Virzas Iecavas
bibliotēkā, Iecavas novada bērnu bibliotēkā, Iecavas novada Rosmes bibliotēkā, Iecavas novada
Zālītes bibliotēkā, Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkā, Iecavas novada Zorģu bibliotēkā Līgumslēdzēji vienojas par kārtību, kādā tiks nodrošināta Bibliotēkas kā reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšana un finansēšana Iecavas novadā.
2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu Iecavas novadā, tajā skaitā:
2.1. nodrošināt bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju un krājuma kvalitātes standartu
nodrošināšanu;
2.2. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam Iecavas novada iedzīvotājam atbilstoši Bibliotēkas lietošanas
noteikumiem;
2.3. nodrošināt Iecavas novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas kopkatalogā un
Iecavas novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt to pieejamību;
2.4. koordinēt Iecavas novada bibliotēku darbu, sniegt tām konsultatīvo un metodisko palīdzību,
organizēt Iecavas novada bibliotēku darbiniekiem tālākizglītības pasākumus – seminārus,
apmācību kursus u.c. un sistemātiski veikt Iecavas novada bibliotēku apmeklējumus;
2.5. sadarbībā ar Bauskas Bērnu bibliotēku veikt bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas Iecavas
novadā;
2.6. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par Iecavas novada
bibliotēku darbu;
2.7. sniegt bibliogrāfisko uzziņu un informacionālos pakalpojumus Iecava novada bibliotēkām;
2.8. veikt depozītbibliotēkas funkcijas Iecavas novada bibliotēkām;
2.9. nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību
Iecavas novada bibliotēkās.
2.10. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku Attīstības institūta un citām institūcijām
saņemto dāvinājumu apstrāde un sadale novada bibliotēkām.
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3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi
3.1. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finansējumu (2.pielikums).
3.2. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finanšu līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar līgumu un maksājumu grafiku, sākot no 2013.gada
1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim (1.pielikums).
4. Finansēšanas kārtība
4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmēja 2013.gada budžetā Bibliotēkai reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā paredz līdzekļus Ls 3147,50.
4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam Līgumā
noteiktajā apjomā un termiņos, kas noteikti Maksājumu grafikā (1.pielikums).
4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības:
4.3.1. pieprasīt atskaiti par Bibliotēkai ieskaitītā finansējuma izlietojumu reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā;
4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju un Bibliotēku piešķirt papildu finansējumu,
attiecīgi uzdodot Bibliotēkai veikt papildu pienākumus.
4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums:
4.4.1. ne vēlāk kā līdz kalendārā 2013.gada 1.novembrim sastādīt nākošā gada Bibliotēkas
budžeta tāmi reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā un iesniegt to
Pakalpojuma saņēmējam saskaņošanai;
4.4.2. saņemto finansējumu Bibliotēkas darbībai, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai
Iecavas novadā izlietot tikai tam paredzētajam mērķim.
4.5. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai Pakalpojuma saņēmēja gada finansējums tiek sadalīts
12 (divpadsmit) vienādās daļās un veiktas iemaksas attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja kontā līdz
katra mēneša 15.datumam. Pakalpojuma saņēmējs maksājumus veic saskaņā ar Maksājumu
grafiku (1.pielikums).
5. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2013.gada 31. decembrim.

6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir noformēti rakstiski un
abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti līgumam un
kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet ja vienošanās
netiek panākta – tie risināmi normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
6.3. Līgumam ir trīs pielikumi. Līgums kopā ar pielikumiem sastādīts un parakstīts uz 6 lapām
divos eksemplāros.
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7. Pušu adreses un norēķinu konti

Iecavas novada dome
Skolas iela 4, Iecava
Iecavas nov., LV-3913
Reģ. Nr.90000056376
Valsts kase
Konts LV93TREL9802088016000
__________________
J.Pelsis

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Reģ. Nr.9000009116223
AS „SEB banka”
Konts LV06UNLA0050014355676
_________________
V.Veips
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1.pielikums
__01.2013. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Iecavas novadā

MAKSĀJUMU GRAFIKS
Saskaņā ar noslēgto Līgumu un šo grafiku Pakalpojuma saņēmējs veic Bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā nepieciešamos maksājumus
Pakalpojuma sniedzējam par 2013.gadu, sākot no 2013.gada janvāra šādos termiņos:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Summa
(Ls)
262,29
262,29
262,29
262,29
262,29
262,29
262,29
262,29
262,29
262,29
262,29
262,31

_____________J.Pelsis

Maksājuma termiņš
15.01.2013.
15.02.2013.
15.03.2013.
15.04.2013.
15.05.2013.
15.06.2013.
15.07.2013.
15.08.2013.
15.09.2013.
15.10.2013.
15.11.2013.
15.12.2013.

_______________V.Veips
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2.pielikums
__01.2013. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Iecavas novadā

VIENOŠANĀS
par nepieciešamo finansējumu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā

Nosaukums
Atalgojums
Sociālās iemaksas
Pakalpojumi
Materiālo resursu izdevumi
Mācību pieredzes braucieni 6 novada bibliotēkām

_____________J.Pelsis

Summa latos
2205,21
531,23
293,19
48,87
69,00

_______________V.Veips
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Reģiona galvenās
bibliotēkas
funkcijas
1. Metodiskais un
konsultatīvais
atbalsts bibliotēkām
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 7.punktu)
2.Informācijas
resursu veidošana
un pieejamības
nodrošināšana
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 3. , 4.,
5.,8.,.punktu )
Pakalpojumi

Materiāli

Mācību pieredzes
braucieni

3.pielikums
__01.2013. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Iecavas novadā
Funkciju izmaksas
Funkciju
izmaksu
summa
novada
6
bibliotēkām
Mēnesī
Gadā
Darba algas + Darba devēja VSAOI (24,09%)
Ls 89,59
Ls 1075,03
Direkt.vietnieks metodiskajā darbā 0,5 slodze Ls 244
Direktors
0,2 slodze Ls 158
Ls 244 + Ls158 = Ls 402 x 12 (mēn.) = Ls 4824 + Ls 1162
(24,09 %) = Ls 5986
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
Ls 5986 : 51492 (iedz. sk.) = Ls 0,11
Izmaksa gadā uz Iecavas novada 9773 iedzīvotājiem
Ls 0,11 x 9773 = Ls 1075,03
Darba algas + Darba devēja VSAOI (24.09%)
Ls 138,45 Ls 1661,41
Sistēmas administrators 0,70 slodze Ls 306
Sistēmbibliotekārs
0,70 slodze Ls 306
Ls 306 + Ls 306 = Ls 612 x 12 (mēn.) = Ls 7344 + Ls 1769
(24,09 %) = Ls 9113
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
Ls 9113 : 51492 (iedzīv. sk. ) = Ls 0,17
Izmaksa gadā uz Iecavas novada 9773 iedzīvotājiem
Ls 0,17 x 9773 = Ls 1661,41
Kopā funkcijas Ls 228,04
Ls 2736,44
Elektroenerģija Ls 270
Telefonu sakaru izdevumi Ls 420
Transporta izdevumi Ls 782
Kopā Ls 1472
Izdevumi uz 1 novadu iedzīvotāju
Ls 1472 : 51492 (iedzīv. sk.) = Ls 0,03
Izdevumi gadā uz Iecavas novada 9773 iedzīvotājiem
Ls 0,03 x 9773= Ls 293,19
Kopā pakalpojumi
Ls 24,43
Ls 293,19
Kancelejas preces Ls 280
Izdevumi gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
Ls 280 : 51492 = Ls 0,005
Izdevumi gadā uz Iecavas novada 9773 iedzīvotājiem
Ls 0,005 x 9773=Ls 48,87
Kopā materiāli
Ls 4,07
Ls 48,87
Kopā pakalpojumi un materiāli
Ls 28,51
Ls 342,06
Kopā funkcijas, pakalpojumi, materiāli Ls 256,54 Ls 3078,50
Uz 1 novada bibliotēkām Ls 90
Uz Kuldīgas novada bibliotēkām Ls 370
Kopā Ls 460
Vienai bibliotēkai Ls 11,50 x 6 bibliotēkas = Ls 69,00
6 novada bibliotēkām kopā
Ls 69,00
Pavisam kopā:
6

Ls 262,29

Ls 3147,50
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LĪGUMS Nr.__
Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu Vecumnieku novadā
Bauskā

2013.gada __

janvārī

Vecumnieku novada dome, domes priekšsēdētāja Riharda Melgaiļa personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Vecumnieku novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma
saņēmējs) un
Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja Valda Veipa personā, kurš rīkojas saskaņā
ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs),
abi kopā un katrs atsevišķi saukti līgumslēdzēji (turpmāk – Līgumslēdzējas), noslēdz
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1.Lai nodrošinātu Bauskas Centrālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) kā reģiona
galvenās bibliotēkas (LR KM Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.76A, izsniegta 10.08.2012.)
funkciju veikšanu un finansēšanu Vecumnieku novada esošajās bibliotēkās – Vecumnieku
novada bibliotēkā, Vecumnieku novada Misas bibliotēkā, Vecumnieku novada Beibežu
bibliotēkā, Vecumnieku novada Umpārtes bibliotēkā, Skaistkalnes pagasta bibliotēkā, Bārbeles
pagasta bibliotēkā, Stelpes pagasta bibliotēkā, Valles pagasta bibliotēkā, Valles pagasta
Taurkalnes bibliotēkā, Kurmenes pagasta bibliotēkā – Līgumslēdzēji vienojas par kārtību, kādā
tiks nodrošināta Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana un finansēšana
Vecumnieku novadā.
2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu Vecumnieku novadā, tajā skaitā:
2.1. nodrošināt bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju un krājuma kvalitātes standartu
nodrošināšanu;
2.2. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam Vecumnieku novada iedzīvotājam atbilstoši Bibliotēkas lietošanas
noteikumiem;
2.3. nodrošināt Vecumnieku novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas kopkatalogā
un Vecumnieku novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt to
pieejamību;
2.4. koordinēt Vecumnieku novada bibliotēku darbu, sniegt tām konsultatīvo un metodisko
palīdzību, organizēt Vecumnieku novada bibliotēku darbiniekiem tālākizglītības pasākumus –
seminārus, apmācību kursus u.c. un sistemātiski veikt Vecumnieku novada bibliotēku
apmeklējumus;
2.5. sadarbībā ar Bauskas Bērnu bibliotēku veikt bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas
Vecumnieku novadā;
2.6. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par Vecumnieku novada
bibliotēku darbu;
2.7. sniegt bibliogrāfisko uzziņu un informacionālos pakalpojumus Vecumnieku novada
bibliotēkām;
2.8. veikt depozītbibliotēkas funkcijas Vecumnieku novada bibliotēkām;
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2.9. nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību
Vecumnieku novada bibliotēkās.
2.10. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku Attīstības institūta un citām institūcijām
saņemto dāvinājumu apstrāde un sadale novada bibliotēkām.
3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi
3.1. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finansējumu (2.pielikums).
3.2. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finanšu līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar līgumu un Maksājumu grafiku, sākot no 2013.gada
1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim (1.pielikums).
4. Finansēšanas kārtība
4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmējs 2013.gada budžetā Bibliotēkai reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā paredz līdzekļus Ls 3150,97.
4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam šajā
līgumā noteiktajā apjomā un termiņos, kas noteikti Maksājumu grafikā (1.pielikums).
4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības:
4.3.1. pieprasīt atskaiti par Bibliotēkai ieskaitītā finansējuma izlietojumu reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā;
4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju un Bibliotēku, piešķirt papildus finansējumu,
attiecīgi uzdodot Bibliotēkai veikt papildus pienākumus.
4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums:
4.4.1. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.novembrim sastādīt nākošā gada Bibliotēkas budžeta tāmi
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā un iesniegt to Pakalpojuma
saņēmējam saskaņošanai;
4.4.2. saņemto finansējumu Bibliotēkas darbībai, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai
Vecumnieku novadā izlietot tikai tam paredzētajam mērķim.
4.5. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai Pakalpojuma saņēmēja gada finansējums tiek sadalīts
12 (divpadsmit) vienādās daļās un veiktas iemaksas attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja kontā līdz
katra mēneša 15.datumam. Pakalpojuma saņēmējs maksājumus veic saskaņā ar Maksājumu
grafiku (1.pielikums).
5. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir noformēti rakstiski un
abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti līgumam un
kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet ja vienošanās
netiek panākta – tie risināmi normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
6.3. Līgumam ir trīs pielikumi. Līgums kopā ar pielikumiem sastādīts un parakstīts uz 6 lapām
divos eksemplāros.
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7. Pušu adreses un norēķinu konti

Vecumnieku novada dome
Rīgas iela 29,Vecumnieki,Vecumnieku pag.
Vecumnieku nov., LV-3933
Reģ. Nr. 90009115957
Banka AS „Swedbank”
Konts LV54HABA0551025822482

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Reģ. Nr.90009116223
Banka AS „SEB banka
Konts LV06UNLA00500143556776

_________________________
R.Melgailis

___________________________
V.Veips
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1.pielikums
__01.2013. līgumam Nr.__par reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu Vecumnieku novadā
MAKSĀJUMU GRAFIKS
Saskaņā ar noslēgto Līgumu un šo grafiku Pakalpojuma saņēmējs veic Bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā nepieciešamos maksājumus
Pakalpojuma sniedzējam par 2013.gadu, sākot no 2013.gada janvāra šādos termiņos:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Summa Ls
262,58
262,58
262,58
262,58
262,58
262,58
262,58
262,58
262,58
262,58
262,58
262,59

___________________R.Melgailis

Maksājuma termiņš
15.01.2013.
15.02.2013.
15.03.2013.
15.04.2013.
15.05.2013.
15.06.2013.
15.07.2013.
15.08.2013.
15.09.2013.
15.10.2013.
15.11.2013.
15.12.2013.

_______________________V.Veips
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2.pielikums
__01.2013. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Vecumnieku novadā
VIENOŠANĀS
par nepieciešamo finansējumu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā

Nosaukums

Summa latos
2174,75
523,89
289,14
48,19
115,00

Atalgojums
Sociālās iemaksas
Pakalpojumi
Materiālo resursu izdevumi
Mācību pieredzes braucieni 10 novada bibliotēkas

___________________R.Melgailis

_______________________V.Veips
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3.pielikums
__01.2013. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Vecumnieku novadā
Reģiona galvenās
bibliotēkas
funkcijas

Funkciju izmaksas

1. Metodiskais un
konsultatīvais
atbalsts bibliotēkām
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 7.punktu)

Darba algas + Darba devēja VSAOI (24,09%)
Direkt.vietnieks metodiskajā darbā 0,5 slodze Ls 244
Direktors
0,2 slodze Ls 158
Ls 244 + Ls158 = Ls 402 x 12 (mēn.) = Ls 4824 + Ls 1162
(24,09 %) = Ls 5986
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
Ls 5986 : 51492 (iedz. sk.) = Ls 0,11
Izmaksa gadā uz Vecumnieku novada 9638 iedzīvotājiem
Ls 0,11 x 9638 = Ls 1060,18
Darba algas + Darba devēja VSAOI (24.09%)
Ls 136,54
Sistēmas administrators 0,70 slodze Ls 306
Sistēmbibliotekārs
0,70 slodze Ls 306
Ls 306 + Ls 306 = Ls 612 x 12 (mēn.) = Ls 7344 + Ls 1769
(24,09%) = Ls 9113
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
Ls 9113 : 51492 (iedzīv. sk. ) = Ls 0,17
Izmaksa gadā uz Vecumnieku novada 9638 iedzīvotājiem
Ls 0,17 x 9638 = Ls 1638,46
Kopā funkcijas Ls 224,89
Elektroenerģija Ls 270
Telefonu sakaru izdevumi Ls 420
Transporta izdevumi Ls 782
Kopā Ls 1472
Izdevumi uz 1 novadu iedzīvotāju
Ls 1472 : 51492 (iedzīv. sk.) = Ls 0,03
Izdevumi gadā uz Vecumnieku novada 9638 iedzīvotājiem
Ls 0,03 x 9638= Ls 289,14
Kopā pakalpojumi
Ls 24,10
Kancelejas preces Ls 280
Izdevumi gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
Ls 280 : 51492 = Ls 0,005
Izdevumi gadā uz Vecumnieku novada 9638 iedzīvotājiem
Ls 0,005 x 9638 = Ls 48,19
Kopā materiāli
Ls 4,02
Kopā pakalpojumi un materiāli
Ls 28,11
Kopā funkcijas, pakalpojumi, materiāli Ls 253,00
Uz 1 novada bibliotēkām Ls 90
Uz Kuldīgas novada bibliotēkām Ls 370
Kopā Ls 460
Vienai bibliotēkai Ls 11,50 x 10 bibliotēkas = Ls 115,00
10 novada bibliotēkām kopā
Ls 9,58
Pavisam kopā: Ls 262,58

2.Informācijas
resursu veidošana
un pieejamības
nodrošināšana
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 3., 4.,
5.,8.punktu )
Pakalpojumi

Materiāli

Mācību pieredzes
braucieni

Funkciju izmaksu
summa novada 6
bibliotēkām
Mēnesī
Gadā
Ls 88,35
Ls 1060,18
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Ls 1638,46

Ls 2698,64

Ls 289,14

Ls 48,19
Ls 337,33
Ls 3035,97

Ls 115,00
Ls 3150,97

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 29.decembrī

Bauskas Centrālās bibliotēkas amatu saraksts
(Grozījumi 29.03.2012.; 20.12.2012.)
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Amats
Direktors
Direktora vietnieks
Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītājs IS
administrators
Specializētās lasītavas un ESIP vadītājs
Interneta un periodikas lasītavas vadītājs
Galvenais bibliotekārs
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājs
Galvenais bibliogrāfs
Galvenais bibliogrāfs – redaktors
Galvenais bibliotekārs
Galvenais bibliotekārs
Datortīkla administrators
Bērnu bibliotēkas vadītājs
Galvenais bibliotekārs bērnu bibliotēkā
Galvenais bibliotekārs
Lietvedis
Saimniecības vadītājs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Sētnieks apkopējs
Brunavas bibliotēkas vadītājs
Grenctāles bibliotēkas vadītājs
Ceraukstes bibliotēkas vadītājs
Mūsas bibliotēkas vadītājs
Codes bibliotēkas vadītājs
Jauncodes bibliotēkas vadītājs
Dāviņu bibliotēkas vadītājs
Gailīšu bibliotēkas vadītājs
Pāces bibliotēkas vadītājs
Jumpravas bibliotēkas vadītājs
Mežotnes bibliotēkas vadītājs
Strēlnieku bibliotēkas vadītājs
Jaunsaules bibliotēkas vadītājs
Ozolaines bibliotēkas vadītājs
Vecsaules bibliotēkas vadītājs
Rītausmu bibliotēkas vadītājs
Ādžūnu bibliotēkas vadītājs
Rītausmu bibliotēkas bibliotekārs

BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS DIREKTORE

Mēnešalga Ls
750
526
472
462
462
300
462
400
432
400
400
400
526
432
400
100
340
200
190
160
100
330
330
360
324
378
378
360
371
269
245
330
330
250
270
360
415
300
300
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā
bibliotēka” nolikumā
Pamatojoties uz Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveides koncepciju,
kurā publiskās bibliotēkas noteiktas kā universālā informācijas pakalpojumu sniedzējas
iedzīvotājiem, Brunavas pagasta Brunavas bibliotēkā un Grenctāles bibliotēkā, Mežotnes pagasta
Strēlnieku bibliotēkā un Mežotnes bibliotēkā bibliotēku informācijas sistēma (BIS) ALISE, kura
nodrošinās ātrus, kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus un būs pieejama arī lietotājiem
attālināti interneta vidē (grāmatu atlase, rezervēšana u.c.). Ar BIS ALISE ieviešanu palielinās
bibliotēku vadītāju veicamo pienākumu apjoms (grāmatu svītrkodēšana, sarakstu veidošana par
bibliotēkā pieejamiem izdevumiem pirms 1998.gada un to datu ievades nodrošināšana reģiona
kopkatalogā, lasītāju elektroniskās datu bāzes veidošana un uzturēšana, novadpētniecības datu
bāzes veidošana un uzturēšana u.c.), kā arī jaunu prasmju apguve darbam ar BIS ALISE, lai
nodrošinātu atbilstošu kvalifikāciju.
Sakarā ar darba slodzes palielināšanu nepieciešams turpmāk noteikt Brunavas bibliotēkas
vadītājam, Grenctāles bibliotēkas vadītājam, Strēlnieku bibliotēkas vadītājam, Mežotnes
bibliotēkas vadītājam mēnešalgu Ls 330 apmērā.
Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka ir lielākā pagasta bibliotēka Bauskas novadā.
2013.gada janvārī Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka atsāks darbu renovētajās un paplašinātajās
telpās, kur bibliotekārais un informacionālais darbs tiks organizēts vairākās darba zonās:
pirmsskolas un jaunākā vecuma bērni; pusaudži un jaunieši; pieaugušie; interneta lasītava un
abonements. Šīs darba zonas vienam darbiniekam nav iespējams pārraudzīt (nodrošinot krājuma
un inventāra saglabāšanu), vienlaicīgi sniedzot bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus,
organizējot individuālās apmācības un lasīšanas veicināšanas pasākumus dažādām mērķgrupām.
Izvērtējot bibliotēkas darba apjomu un rādītāju pieaugumu, redzams, ka bibliotēkā strauji
pieaug reģistrēto lasītāju un apmeklējumu skaits: lietotāju skaits 2009.gadā – 490, 2010.gadā –
622, 2011.gadā – 678, apmeklējumu skaits 2009.gadā – 5030, 2010.gadā – 6593, 2011.gadā –
7474, kas vērtējams īpaši atzinīgi.
Ņemot vērā bibliotēkas darba apjoma pieaugumu, ir nepieciešams papildus darbinieks,
izveidojot jaunu amata vienību „Rītausmu bibliotēkas bibliotekārs” ar mēnešalgu Ls 300, kurš
veiks bērnu un jauniešu bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu, realizēs Valsts
Kultūrkapitāla fonda projekta „Bērnu žūrija” aktivitātes un citu radošo un inovatīvo bibliotēkas
pasākumu organizēšanu, veiks lietotāju individuālo un grupu apmācības darbam ar epakalpojumiem, kā arī veiks citus amata pienākumus atbilstoši amata aprakstam un bibliotēkas
vadītāja norādēm. Līdz ar otro bibliotekāro darbinieku būs iespējams pagarināt arī lietotāju
apkalpošanas laiku bibliotēkā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Centrālā bibliotēka”:
1.1. noteikt Brunavas pagasta Brunavas bibliotēkas vadītājam mēnešalgu Ls 330;
1.2. noteikt Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēkas vadītājam mēnešalgu Ls 330;
1.3. noteikt Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēkas vadītājam mēnešalgu Ls 330;
1.4. noteikt Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēkas vadītājam mēnešalgu Ls 330;
1.5. izveidot amata vienību „Rītausmu bibliotēkas bibliotekārs” ar 1 slodzi un mēnešalgu Ls
300.
2. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikuma
pielikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 29.decembrī) „Bauskas Centrālās
bibliotēkas amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” šādus grozījumus:
2.1. aizstāt 22.rindas trešajā ailē skaitli „300” ar skaitli „330”;
2.2. aizstāt 23.rindas trešajā ailē skaitli „280” ar skaitli „330”;
2.3. aizstāt 32.rindas trešajā ailē skaitli „245” ar skaitli „330”;
2.4. aizstāt 33.rindas trešajā ailē skaitli „245” ar skaitli „330”;
2.5. papildināt sarakstu ar 39.punktu šādā redakcijā: „39. Rītausmu bibliotēkas bibliotekārs –
Ls 300”.
3. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas Centrālās bibliotēkas amatu saraksts” uz 1 lp.
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Par atlīdzības piešķiršanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem
Izvērtējot Bauskas novada amatierkolektīvu darbību 2012.gadā pēc iesniegtajām
kolektīva darba atskaitēm atbilstoši noteikumiem „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un
speciālistu finansēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), 2012.gadā Bauskas novadā savu
darbību ir veikuši vairāk kā 50 amatierkolektīvi – piedalījušies valsts un novada svētku,
kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisēs, veicinājuši Bauskas novada atpazīstamību gan
Latvijā, gan Lietuvā. Saskaņā ar Noteikumu prasībām un vērtēšanas kritērijiem ir sagatavoti
priekšlikumi par vadītāju atlīdzību diviem jaundibinātajiem kolektīviem:
1)
Bauskas Kultūras centra senioru deju kolektīvs „Vēlreiz”:
Kolektīvs dibināts 2011.gada 9.janvārī. Kolektīvā dejo 19 dāmas vecumā no 53 līdz 71 gadam.
Kolektīva repertuārā ir 37 Eiropas tautu balles dejas un vadītājas pašas iestudētas dejas. Deju
grupa ir piedalījusies ne tikai Bauskas novada svētku koncertos, bet arī Paņevežas
starptautiskajā teātra festivālā, pilsētu svētkos Salaspilī, Aucē, Tukumā un Sesavas pagastā.
2012.gada 5.maijā Bauskas Kultūras centrā notika senioru deju kolektīvu koncerts, kurā
piedalījās vēl 8 citu novadu deju grupas, bet 2012.gada 21.jūlijā Bauskas pilskalna estrādē tika
noorganizēti 1.Senioru deju svētki, kuros piedalījās 18 senioru deju grupas no visas Zemgales.
Kolektīvs ir pārstāvējis Bauskas novada pašvaldību konkursā „Eiropas gada pašvaldība 2012”.
2)
Codes pagasta rokdarbu studija:
Rokdarbu studija Codē darbojas kopš 2010.gada rudens, tajā darbojas trīspadsmit dalībnieki.
Rokdarbu studija nodarbības atsāka 2012.gada oktobrī un turpinās līdz 2013.gada 30.aprīlim.
Studija darbojas septiņus mēnešus gadā (oktobris – decembris un janvāris – aprīlis). Studijas
darbība notiek Codes pamatskolas telpās. Studijas dalībnieku darbi izlikti izstādēs (Codes
pamatskolā, Codes bibliotēkā, dažādos pagasta pasākumos, piemēram, Miķeļdienā), dalībnieki
piedalās Codes pagasta pasākumu telpu un skatuves noformējuma izgatavošanā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.10 „Bauskas novada
amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība” 7.un 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt atlīdzību Bauskas Kultūras centra senioru deju kolektīva „Vēlreiz” vadītājam Ls
108 (8 mēneši).
2. Noteikt atlīdzību Codes pagasta rokdarbu studijas vadītājam Ls 45 (7 mēneši).
3. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Pielikumā:
1. Bauskas Kultūras centra senioru deju kolektīva „Vēlreiz” pieteikuma anketa.
2. Codes pagasta rokdarbu studijas pieteikuma anketa.
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas Kultūras centrs”
Lai nodrošinātu iespēju Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs”
norēķināties par patērēto dabasgāzi siltumapgādei, iestādei ir nepieciešami papildu Ls 1301.
Iestāde nodrošina siltumapgādi ne tikai Bauskas Kultūras centra telpām, bet arī Bauskas novada
pašvaldības iestādēm „Bauskas Centrālā bibliotēka”, „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” (Kalna
iela 14, Bauska) un bijušajām vakarskolas telpām (Kalna iela 16, Bauska). 2012. gada piešķirtie
līdzekļi nenosedz reālo patēriņu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs”
norēķiniem par patērēto dabasgāzi iestādes siltumapgādei Ls 1301 (viens tūkstotis trīs simti
viens lats) apmērā.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS

Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 8.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Bauskas invalīdu biedrība” projekta
realizācijai
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 3.decembrī saņemts biedrības „Bauskas invalīdu
biedrība” projekta pieteikums „2012.gada Ziemassvētku pasākums Bauskas invalīdu biedrībā un
Biedrības 20 gadu jubilejas svinības”. Projekta mērķis ir Bauskas novada invalīdu un viņu
ģimenes locekļu integrācija sabiedrībā un savstarpējās komunikācijas veicināšana.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”
4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Bauskas invalīdu biedrība” iesniegto projektu „2012.gada
Ziemassvētku pasākums Bauskas invalīdu biedrībā un Biedrības 20 gadu jubilejas svinības”
un piešķirt tā realizācijai Ls 180 (viens simts astoņdesmit latu).
2. Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.
Pielikumā:
Projekta pieteikums „2012.gada Ziemassvētku pasākums Bauskas invalīdu biedrībā un
Biedrības 20 gadu jubilejas svinības” uz 2 lp.
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Bauskas
novada
domes
2012.gada 20.decembra sēdē
Prot.Nr.23, 9.p.
Pielikums Bauskas novada Bāriņtiesas nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa”
amatu saraksts

Nr.p.k.
Amata nosaukums
1.
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
2.
Bāriņtiesas sekretārs
3.
Bāriņtiesas loceklis
(Bauskas pilsētā)
4.
Bāriņtiesas loceklis (Mežotnes un
Codes pagastā)
5.
Bāriņtiesas loceklis (Ceraukstes un
Īslīces pagastā)
6.
Bāriņtiesas loceklis (Vecsaules un
Dāviņu pagastā)
7.
Bāriņtiesas loceklis (Brunavas
pagastā)
8.
Bāriņtiesas loceklis
(Gailīšu pagastā)

BAUSKAS NOVADA BĀRIŅTIESAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Algas likme
810
450
590

Slodze
1
1
1

Mēnešalga
810
450
590

590

1

590

590

1

590

590

0,75

442,50

590

0,25

147,50

590

0,50

295
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Bāriņtiesa” nolikumā
Bāriņtiesas darbības mērķis ir nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību
un tiesisko interešu aizsardzību. Savukārt Bāriņtiesas pienākums ir atbilstoši noteiktajam mērķim
nodrošināt noteikto funkciju un uzdevumu kvalitatīvu izpildi.
Bāriņtiesas locekļa pienākums ir veikt dzīves apstākļu pārbaudi un ģimenes risku
izvērtēšanu; sagatavot lietu izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs; sagatavot prasības pieteikumu
iesniegšanai tiesā un piedalīties tiesas procesos; sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošās
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm,
sociālajiem dienestiem un policiju; izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un
sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību; izdarīt apliecinājumus un veikt
mantojuma lietu kārtošanu un mantojuma apsardzību, kā arī veikt citus pienākumus saskaņā ar
normatīviem aktiem.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa”
(turpmāk – Bāriņtiesa) darbu, redzams, ka bāriņtiesas locekļiem kopā noteiktās darba 2,5 slodzes
ir nepietiekamas un neatbilstošas veicamā darba apjomam un normatīvajos aktos noteiktajiem
bāriņtiesas pienākumiem, funkcijām un kompetencēm.
Bāriņtiesas locekļiem noteiktās darba slodzes nav pietiekošas šādās Bauskas novada
administratīvajās teritorijās: Bauskas pilsētā (0,5 slodzes), Īslīces pagastā (0,25 slodzes), Gailīšu
pagastā (0,25 slodzes), Codes pagastā (0,25 slodzes) un Vecsaules pagastā (0,25 slodzes) .
Atbilstoši Bāriņtiesu likumam un Bērnu tiesību aizsardzības likumam bāriņtiesas
locekļiem ar šādām darba slodzēm nav iespējams kvalitatīvi un pilnvērtīgi nodrošināt Bauskas
novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesisko
aizsardzību, kā arī savlaicīgi nodrošināt notariālo apliecinājumu pieejamību pagasta
iedzīvotājiem.
Bāriņtiesā bāriņtiesas sēžu protokolēšanu, lietveža un arhivāra darba pienākumus veic
bāriņtiesas sekretārs. Veicamo darba pienākumu apjoms ir neatbilstošs bāriņtiesas sekretāram
noteiktajai mēnešalgai Ls 250.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka tikai dome var
noteikt pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Bāriņtiesu likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka bāriņtiesas locekļa atlīdzību nosaka
atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” 1 (T.Milgrāve), NOLEMJ:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Bāriņtiesa” noteikt:
1.1. amatam „bāriņtiesas loceklis” Bauskas pilsētā mēnešalgu Ls 590 un 1 slodzi, algas likme
Ls 590;
1.2. amatam „bāriņtiesas loceklis” Mežotnes un Codes pagastā mēnešalgu Ls 590 un 1 slodzi,
algas likme Ls 590;
1.3. amatam „bāriņtiesas loceklis” Ceraukstes un Īslīces pagastā mēnešalgu Ls 590 un 1 slodzi,
algas likme Ls 590;
1.4. amatam „bāriņtiesas loceklis” Vecsaules un Dāviņu pagastā mēnešalgu Ls 442,50 un 0,75
slodzes, algas likme Ls 590;
1.5. amatam „bāriņtiesas loceklis” Gailīšu pagastā mēnešalgu Ls 295 un 0,5 slodzes, algas
likme Ls 590;
1.6. amatam „bāriņtiesas loceklis” Brunavas pagastā mēnešalgu 147,50 un 0,25 slodzes, algas
likme Ls 590;
1.7. amatam „ bāriņtiesas sekretārs” mēnešalgu Ls 450 un 1 slodzi, algas likme Ls 450.
2. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 24.septembrī) šādu grozījumu:
2.1. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Bāriņtiesas sastāvā ietilpst bāriņtiesas priekšsēdētājs un 6 (seši) bāriņtiesas locekļi.”
3. Papildināt nolikumu ar pielikumu „Bauskas novada bāriņtiesas amatu saraksts”.
4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME

BAUSKAS NOVADA BĀRIŅTIESA
Reģ. Nr. 90009413107, Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63923915, fakss 63922832, e-pasts: barintiesa@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes 24.09.2009.
sēdē (prot.Nr.7, 9.§)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Bāriņtiesa”
NOLIKUMS
(grozījumi 25.11.2010.; 28.04.2011.; 20.12.2012.)
2009.gada 24.septembrī

Nr.1
I.Vispārīgie noteikumi

1.

Bauskas novada Bāriņtiesa (tālāk tekstā – Bāriņtiesa) ir Bauskas novada pašvaldības
(tālāk tekstā – Pašvaldība) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Bauskas
novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu
likumā, citos normatīvajos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas.
Bāriņtiesa ir tieši pakļauta Bauskas novada domei.

2.

Bāriņtiesa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Saeimas ratificētos
starptautiskos līgumus, Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, Ministru kabineta
noteikumus, publisko tiesību principus, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas
rīkojumus, Pašvaldības domes lēmumus, Pašvaldības nolikumu un Darba kārtības
noteikumus, šo Bāriņtiesas nolikumu, Pašvaldības domes priekšsēdētāja, izpilddirektora
rīkojumus un norādījumus.

3.

Bāriņtiesas darbu aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu un citu rīcībnespējīgo
personu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības un citos Bāriņtiesu
likumā noteiktos jautājumos funkcionāli pārrauga un metodiski vada Latvijas Republikas
Labklājības ministrija.

4.

Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildē (notariālo darbību veikšana, palīdzība
mantojuma lietu kārtošanā) bāriņtiesai metodisko palīdzību sniedz Latvijas Republikas
Tieslietu ministrija.

5.

Bāriņtiesai ir savs zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un bāriņtiesas pilnu nosaukumu.

6.

Izdarot apliecinājumus, bāriņtiesa lieto zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu
un Bāriņtiesas pilnu nosaukumu.

7.

Bāriņtiesa iekšējā un ārējā sarakstē lieto veidlapu ar mazā valsts ģerboņa attēlu. Parakstīt
dokumentus uz Bāriņtiesas veidlapas ir tiesīgs Bāriņtiesas priekšsēdētājs vai ar
Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu noteikts priekšsēdētāja vietas izpildītājs.

8.

Bāriņtiesas juridiskā adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
(25.11.2010. grozījumu redakcijā)

9.

Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Bauskas
novada dome. Bāriņtiesas kā pašvaldības izveidotas iestādes darbību savas kompetences
ietvaros kontrolē Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.
II. Bāriņtiesas darbības mērķis un kompetence

10.

Bāriņtiesas darbības mērķis ir nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību
un tiesisko interešu aizsardzību.

11. Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:
11.1. Bāriņtiesa aizstāv bērna un citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās
tiesības un intereses;
11.2. izskata iesniegumus un sūdzības to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa,
aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
11.3. piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst
bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
11.3.1. sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas
iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu
aizstāvību;
11.3.2. informē Pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm,
kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām
nepieciešama palīdzība;
11.3.3. neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai
rīcībnespējīgai personai;
11.3.4. sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības
vērsusies Bāriņtiesā;
11.3.5. LR Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu
rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.
11.4.
Bāriņtiesas pienākumi:
11.4.1. atbilstoši noteiktajiem mērķiem nodrošina Bāriņtiesai noteikto funkciju un uzdevumu
kvalitatīvu izpildi;
11.4.2. sniedz Pašvaldībai pārskatu par Bāriņtiesas darbību pēc Pašvaldības pieprasījuma;
11.4.3. nodrošina piešķirtā Pašvaldības finansējuma mērķtiecīgu, efektīvu un precīzu
izlietošanu;
11.4.4. nodrošina Bāriņtiesas darbinieku amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu,
precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī uzticētā darba aprīkojuma un līdzekļu saglabāšanu
un ekspluatēšanu atbilstoši to lietošanas noteikumiem;
11.4.5. pārvalda Bāriņtiesas valdījumā nodoto Pašvaldības mantu, organizē tās racionālu
apsaimniekošanu.
11.5.
Bāriņtiesas tiesības:
11.5.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un
organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas
personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu Bāriņtiesas kompetencē esošus
jautājumus;
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11.5.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas-mantojuma
atstājēja- kontu atlikumiem, kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas
rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem;
11.5.3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas Bāriņtiesas kompetencē esošu
jautājumu risināšanai;
11.5.4. uzaicināt personas uz pārrunām, pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas
rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
11.5.5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas
personas interesēs;
11.5.6. veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
11.5.7. pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus;
11.5.8. piedalīties Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;
11.5.9. piedalīties Pašvaldības pastāvīgo komiteju un Pašvaldības domes sēdēs.
III. Bāriņtiesas izveidošana un struktūra
12. Bāriņtiesu izveido Pašvaldības dome, pieņemot par to attiecīgu lēmumu.
13.

Bāriņtiesas nolikumu apstiprina Pašvaldības dome, pieņemot lēmumu.

14.

Bāriņtiesas sastāvā ietilpst bāriņtiesas priekšsēdētājs un 6 (seši) bāriņtiesas locekļi
(28.04.2011.; 20.12.2012.grozījumu redakcijā).

15.

Bāriņtiesai ir algots darbinieks: lietvedis/arhivārs, kurš vienlaicīgi protokolē arī bāriņtiesas
sēdes.

16.

Bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļus ievēl Pašvaldības dome uz 5 gadiem.
Bāriņtiesas priekšsēdētājs ir tieši pakļauts Pašvaldības domei. Bāriņtiesas locekļi un
darbinieki ir tieši pakļauti bāriņtiesas priekšsēdētājam.

17.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu
ievēlēšanas, ja Pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu.

18. Bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš izbeidzas, kad stājas
spēkā Pašvaldības domes lēmums par Bāriņtiesas priekšsēdētāja un Bāriņtiesas locekļu
atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no amata, vai beidzoties Bāriņtiesu likumā
noteiktajam pilnvaru termiņam.
19.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs un Bāriņtiesas locekļi pēc pilnvaru termiņa beigām var tikt
ievēlēti atkārtoti.
IV. Bāriņtiesas darbība

20. Bāriņtiesas priekšsēdētājs vada, organizē un kontrolē Bāriņtiesas darbu un
pārstāv
Bāriņtiesu atbilstoši Bāriņtiesu likuma un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši šim
Nolikumam.
21. Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda
priekšsēdētāja rīkojumu noteikts Bāriņtiesas loceklis.
22.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs atbilstoši Bāriņtiesu likuma prasībām:
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22.1. vada un nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo
aktu
prasībām un Bāriņtiesas nolikumam;
22.2. nodrošina Bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību Pašvaldības
domei pēc tās pieprasījuma;
22.3. pārstāv Bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādes, kā arī attiecībās ar fiziskajām un
juridiskajām personām;
22.4. nosaka Bāriņtiesas locekļu un darbinieku darba pienākumus, izstrādājot amata aprakstus;
22.5. iesaka Pašvaldībai Bāriņtiesas locekļu un darbinieku skaita palielināšanu vai samazināšanu
atbilstoši Bāriņtiesas darba apjomam;
22.6. organizē Bāriņtiesas locekļu un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
22.7. pieņem apmeklētājus, izskata iesniegumus un sūdzības;
22.8. piedalās lietu sagatavošanā un izskatīšanā Bāriņtiesas sēdēs, vada Bāriņtiesas sēdes;
22.9. sagatavo un iesniedz Latvijas Republikas Labklājības ministrijā valsts statistikas pārskatu
par Bāriņtiesas darbu;
22.10. veic citus Bāriņtiesu likumā un Pašvaldības apstiprinātā amata aprakstā noteiktos
uzdevumus/pienākumus.
23. Bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 8.00- 12.00; 13.00-19.00
Trešdienās: 8.00-12.00;13.00-16.00.
24. Dokumentu izsniegšana un iepazīšanās ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem
notiek Bāriņtiesas telpās Bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē Ministru kabineta noteikumos, kas
reglamentē bāriņtiesas darbību noteiktā kārtībā.
25. Dienā, kad lietu izskata Bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.
26. Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem dokumentiem var iepazīties konkrētā lietā uzaicināti
procesa dalībnieki, to pārstāvji (advokāti), tulks, ja no administratīvā procesa dalībnieka vai
tā pārstāvja saņemts attiecīgs iesniegums.
27. Ar visu Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem var iepazīties prokurors, Labklājības
ministrijas norīkots darbinieks, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvis.
28. Bāriņtiesas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, atkarībā no lietu skaita. Par bāriņtiesas
sēdēm vismaz 10 (desmit) dienas pirms sēdēm tiek rakstiski paziņots procesa dalībniekiem
ierakstītā vēstulē. Nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas sēdē var tikt pieaicināti: tulks,
veselības aprūpes, izglītības, sociālā dienesta, policijas darbinieki, psihologs, Labklājības
ministrijas norīkots darbinieks, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvis. Par
bāriņtiesas sēžu laikiem tiek izlikts paziņojums redzamā vietā bāriņtiesas telpās.
29. Bāriņtiesas sēdes gaita tiek protokolēta. Sēdes protokolu raksta Bāriņtiesas sekretārs vai
Bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots Bāriņtiesas loceklis, kurš šajā sēdē nepiedalās lietas
izskatīšanā un izlemšanā, vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots Bāriņtiesas darbinieks.
Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc
bāriņtiesas sēdes.
30. Procesa dalībniekiem pēc protokola parakstīšanas ir tiesības iepazīties ar Bāriņtiesas sēdes
protokolu, triju darba dienu laikā no protokola parakstīšanas dienas iesniegt rakstveida
piezīmes par protokolu, norādot tajā pieļautās nepilnības vai neprecizitātes.
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31. Iesniegtās piezīmes Bāriņtiesas priekšsēdētājs izskata triju darba dienu laikā, un, ja piekrīt
piezīmēm, apliecina to pareizību un pievieno sēdes protokolam.
32. Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumu pieņem Bāriņtiesas sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu.
Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Neviens no sēdes sastāva nav tiesīgs
atturēties no balsošanas.
33. Bāriņtiesa lēmumu noformē rakstiski un tā norakstu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta vai izsniedz pret parakstu procesa dalībniekiem.
V. Bāriņtiesas atbildība
34. Bāriņtiesas priekšsēdētājs atbild par Bāriņtiesas darbības nodrošināšanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
35. Bāriņtiesas locekļi un darbinieki atbild par savu amata (darba) pienākumu un uzdevumu
savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, par uzticētā darba aprīkojuma saglabāšanu un
ekspluatēšanu atbilstoši noteikumiem.
VI. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšana
36. Bāriņtiesas darbības tiesiskumu nodrošina Bāriņtiesas priekšsēdētājs.
37. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un ir izpildāmi nekavējoties, tie ir obligāti visām juridiskām
un fiziskām personām, izņemot Bāriņtiesu likumā noteiktos lēmumus, kuri apstiprināmi
tiesā.
38. Bāriņtiesas lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktā kārtībā.
39. Bāriņtiesas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Bāriņtiesas priekšsēdētājam.
VII. Bāriņtiesas finansēšanas kārtība
40. Pašvaldība nodrošina Bāriņtiesas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus tai skaitā
personāla atalgojumu un nosaka kārtību, kādā Bāriņtiesa tiek finansēta no Pašvaldības
budžeta.
41. Visu finanšu līdzekļu aprite tiek organizēta centralizēti Pašvaldībā.
42. Bāriņtiesas obligātā dokumentācija tiek noformēta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
43. Bāriņtiesas lietvedībā esošajām lietām numerācija tiek piešķirta saskaņā ar Bāriņtiesas lietu
sarakstu.
44. Bāriņtiesas lietu paraugsarakstu apstiprina labklājības ministrs.
45. Bāriņtiesas pamatbudžetu apstiprina Pašvaldības dome.
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VIII. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
46. Grozījumus Bāriņtiesas nolikumā var izdarīt pēc Pašvaldības domes un Bāriņtiesas
priekšsēdētāja priekšlikuma.
47. Bāriņtiesas nolikumu un grozījumus nolikumā apstiprina Pašvaldības dome, pieņemot
lēmumu.
Pielikumā: Bauskas novada Bāriņtiesas amatu saraksts u z 1lp.
BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA

A.SMILTIŅA-PLŪDONE
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Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 10.p.

Par pedagogu mēneša darba algas likmi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5., 6.un
10.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu
Nr.835 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu
(grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam Bauskas novada izglītības
iestādēs šādas pedagogu mēneša darba algas likmes (latos):

Nr.p.k. Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
1.
2.

3.

4.

5.

Izglītības metodiķis
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo
klašu
un
grupu
piepildījumu līdz 14 (ieskaitot)
izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo
klašu
un
grupu
piepildījumu no 15 līdz 19
(ieskaitot) izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo
klašu
un
grupu
piepildījumu 20 un vairāk
izglītojamie
Interešu izglītības pedagogs

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

330
290

335
295

340
300

315

320

325

320

325

330

280

285

290

6.

7.

Pedagogs
speciālajā
vai
vispārizglītojošajā
internātskolā
Profesionālās
ievirzes
izglītības pedagogs

280

285

290

280

285

290

2. Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu
metodisko apvienību, noteikt piemaksu Ls 25 apmērā pie mēneša darba algas likmes.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 11.p.

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
7.1.apakšpunktu un 10.punktu, kā arī uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiľš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam šādas Bauskas novada izglītības
iestāţu vadītāju mēneša darba algas likmes (latos):
Izglītojamo
skaits
03.09.2012.
346

Raimonds ŢABOVS

629

Bauskas 2.vidusskola

563

Vera GRIGORJEVA

643

Īslīces vidusskola

333

Vija IELEJA

618

Uzvaras vidusskola

268

Elita BORKOVSKA

626

Bauskas pilsētas pamatskola

283

Jānis RUMBA

615

Bauskas sākumskola

352

Linuta ĢERĢE

597

Codes pamatskola
Griķu pamatskola

150

551

182

Georgijs OSTROVSKIS
Daiga VĪLIPA

Meţgaļu pamatskola

135

Jurijs ZEĻČS

583

Meţotnes pamatskola

119

Daina LAPKOVSKA

548

Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola

98

Lilija BULA
Egons BRAZAUSKIS

563

Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija

178

Vadītāja vārds, uzvārds

Darba algas
likme Ls

598

609

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Meţotnes internātvidusskola
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola
Bauskas Mākslas skola

91

Aelita NAUMANE

585

75

Dace PEĽĶE

567

259

Daina KADIŠEVSKA

589

350

Ilga ĶIĢELE

583

Biruta GRANTIĽA

602

646

108

Mārīte ŠULCE

526

Bauskas Mūzikas skola

151

Anita VELMUNSKA

549

Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs

214

Benita SVARENIECE
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Par izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un struktūrvienību vadītāju izglītības
jomā mēneša darba algas likmi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5. un
10.punktu, kā arī uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam šādas Bauskas novada izglītības
iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes (latos):
Izglītojamo skaits
03.09.2012.
346

Darba algas likme
Ls
466

Bauskas 2.vidusskola

563

465

Īslīces vidusskola

333

459

Uzvaras vidusskola

268

464

Bauskas pilsētas pamatskola

283

457

Bauskas sākumskola

352

443

Codes pamatskola
Griķu pamatskola

150

422

182

452

Mežgaļu pamatskola

135

447

Mežotnes pamatskola

119

420

Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola

98

428

178

459

Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija

Pamūšas speciālā internātpamatskola

91

442

Mežotnes internātvidusskola

75

428

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”

259

437

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola
Bauskas Mūzikas skola

350

433

602

471

151

414

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

214

440

2. Noteikt no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam šādas Bauskas novada izglītības
iestāžu struktūrvienību vadītāju izglītības jomā mēneša darba algas likmes (latos):
Darba algas
likme
427

Izglītības iestāde
Vecsaules pamatskola
Īslīces vidusskola

417

Uzvaras vidusskola

425

Mežgaļu pamatskola

421

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”

399

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

396

3. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem, kuri vada Bauskas novada mācību
priekšmetu metodisko apvienību, noteikt piemaksu Ls 40 apmērā pie mēneša darba algas likmes.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumos
Nr.23
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mākslas skola” direktores M.Šulces 29.11.2012. iesniegumu Nr.1-19/8 un Bauskas
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktores
A.Velmunskas 28.11.2012. iesniegumu Nr. 34, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumos Nr.23 „Kārtība, kādā tiek
piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9.un 12.klašu
izglītojamajiem” šādus grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu 9.un 12.klašu izglītojamajiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma
klašu izglītojamajiem”;
1.2. papildināt noteikumu 1.1.apakšpunktu aiz vārdiem „klašu izglītojamajiem” ar vārdiem „un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem”;
1.3. papildināt noteikumu 1.2.apakšpunktu aiz vārdiem „mācību sasniegumus” ar vārdiem
„atbalstīt talantīgākos izglītojamos”;
1.4. papildināt noteikumus ar 2.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.1 stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” noslēguma klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais
vērtējums nav zemāks par 8 ballēm”;
1.5. papildināt noteikumus ar 2.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.2 stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mākslas skola” noslēguma klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais
vērtējums nav zemāks par 9 ballēm”;
1.6. papildināt noteikumus ar 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.3. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo
noteikumu 2.2.1 un 2.2.2 apakšpunkta prasībām, tiek piešķirta stipendija Ls 10 (desmit latu)
apmērā mēnesī.”
2. Grozījumi noteikumos stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 27.oktobrī
(prot.Nr.19, 16.§)
NOTEIKUMI
Bauskā
2011.gada 27.oktobrī

Nr.23

Kārtība, kādā tiek piešėirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12.klašu izglītojamajiem un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem
(Grozījumi 20.12.2012.)
Izdoti saskaĦā ar Izglītības likuma
17.panta trešās daĜas 21.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešėir stipendijas 9. un
12.klašu izglītojamajiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu
izglītojamajiem, stipendijas piešėiršanas nosacījumus, apmērus un izmaksas kārtību.
(20.12.2012.grozījumu redakcijā.)
1.2. Stipendijas piešėiršanas mērėis ir motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus,
atbalstīt talantīgākos izglītojamos, disciplinēt izglītojamos, veicināt izglītojamā ăimenes
ieinteresētību kvalitatīvas izglītības iegūšanai. (20.12.2012.grozījumu redakcijā.)
2. Stipendijas piešėiršanas nosacījumi
2.1. Stipendiju piešėir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu
izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 7,45 ballēm
un semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm.
2.2. Stipendiju piešėir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 12.klašu
izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 6,95 ballēm
un semestra vērtējums ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir 5 balles, pārējos mācību
priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
2.2.1 Stipendiju piešėir Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” noslēguma klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais
vērtējums nav zemāks par 8 ballēm. (Papildināts ar 20.12.2012.grozījumiem.)

2.2.2 Stipendiju piešėir Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mākslas skola” noslēguma klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais
vērtējums nav zemāks par 9 ballēm. (Papildināts ar 20.12.2012.grozījumiem.)
2.3. Stipendiju mācību gada laikā piešėir uz noteiktu stipendijas periodu:
2.3.1. pirmais stipendijas periods tiek noteikts no kārtējā gada septembra līdz
decembrim, stipendijas apmērs tajā tiek noteikts Ħemot vērā izglītojamā mācību
sasniegumus iepriekšējā mācību gada 2.semestrī;
2.3.2. otrais stipendijas periods tiek noteikts no kārtējā gada janvāra līdz maijam,
stipendijas apmērs tajā tiek noteikts, Ħemot vērā izglītojamā mācību sasniegumus
esošā mācību gada 1.semestrī.
2.4. Stipendiju izmaksā katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.
3. Stipendijas apmērs
3.1. 9.klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo noteikumu 2.1.punkta prasībām, atkarībā no mācību
sasniegumiem, tiek piešėirta stipendija šādā apmērā:
3.1.2. stipendija Ls 5,00 (pieci lati) apmērā mēnesī tiek piešėirta, ja izglītojamā vidējais
vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,45 ballēm līdz 7,94 ballēm;
3.1.3. stipendija Ls 10,00 (desmit lati) apmērā mēnesī tiek piešėirta, ja izglītojamā vidējais
vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,95 ballēm līdz 8,44 ballēm;
3.1.4. stipendija Ls 15,00 (piecpadsmit lati) apmērā mēnesī tiek piešėirta, ja izglītojamā
vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles un vairāk.
3.2. 12.klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo noteikumu 2.2.punkta prasībām, atkarībā no mācību
sasniegumiem, tiek piešėirta stipendija šādā apmērā:
3.2.2. stipendija Ls 5,00 (pieci lati) apmērā mēnesī tiek piešėirta, ja izglītojamā vidējais
vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 6,95 ballēm līdz 7,44 ballēm;
3.2.3. stipendija Ls 10,00 (desmit lati) apmērā mēnesī tiek piešėirta, ja izglītojamā vidējais
vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,45 ballēm līdz 7,94 ballēm;
3.2.4. stipendija Ls 15,00 (piecpadsmit lati) apmērā mēnesī tiek piešėirta, ja izglītojamā
vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,95 ballēm līdz 8,44 ballēm;
3.2.5. stipendija Ls 20,00 (divdesmit lati) apmērā mēnesī tiek piešėirta, ja izglītojamā
vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles un vairāk.
3.3. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo
noteikumu 2.2.1 un 2.2.2 apakšpunkta prasībām, tiek piešėirta stipendija Ls 10 (desmit
latu) apmērā mēnesī. (Papildināts ar 20.12.2012.grozījumiem.)
4. Stipendijas piešėiršanas un izmaksāšanas kārtība
4.1. Stipendiju piešėir no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekĜiem.
4.2. Izglītības iestādes direktors līdz kārtējā gada 10.septembrim un 10.janvārim iesniedz
Bauskas novada Izglītības pārvaldei apstiprinātu izglītojamo sarakstu, kas atbilst stipendijas
piešėiršanas nosacījumiem, norādot mācību sasniegumus iepriekšējā semestrī.
4.3. Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītājs, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora
iesniegto stipendiātu sarakstu, izdod rīkojumu par stipendiju piešėiršanu un izmaksu.
4.4. Bauskas novada Izglītības pārvaldei ir tiesības pārbaudīt stipendiātu sarakstā norādīto
informāciju. Ja Izglītības pārvaldei nepieciešama papildus informācija par stipendijas
pretendentiem, izglītības iestādes administrācijas pienākums ir to sagatavot un iesniegt.
4.5. Stipendiju izmaksā katru mēnesi līdz 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.
4.6. Stipendija tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz izglītojamā norādīto bankas kontu. Pēc
izglītojamā rakstiska iesnieguma, stipendija var tikt izmaksāta skaidrā naudā Bauskas
novada Izglītības pārvaldes kasē.
2

5. Stipendijas anulēšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtība
5.1. Semestra laikā var anulēt rīkojumu par stipendijas piešėiršanu, ja izglītojamais izdarījis
izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu.
5.2. Iestājoties 5.1.punktā minētajiem nosacījumiem, izglītības iestādes direktoram ir pienākums
līdz esošā mēneša beigām iesniegt Bauskas novada Izglītības pārvaldei informāciju par
izglītojamā pārkāpumu, klāt pievienojot priekšlikumu par stipendijas anulēšanu vai
izmaksas pārtraukšanas termiĦu.
5.3. Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītājs, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora
iesniegto informāciju, nepieciešamības gadījumā to pārbaudot, izdod rīkojumu par
stipendijas anulēšanu vai stipendijas izmaksas pārtraukšanu. Stipendijas izmaksas
pārtraukšanas gadījumā, rīkojumā tiek norādīts termiĦš, uz kādu stipendijas izmaksa tiek
pārtraukta.
5.4. Stipendijas izmaksas pārtraukuma termiĦš nevar būt lielāks par 3 mēnešiem.
6. Noslēguma jautājums
6.1. Noteikumi tiek apstiprināti Bauskas novada domes sēdē un stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
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Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 14.p.

Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu
2012./2013.mācību gadā
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā ESF projekta „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (2009.gada 1.septembra
Ministru kabineta noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.5.2.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”) 3.aktivitātes (pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide un tālāka attīstība) rezultātus un īstenojot Valdības
rīcības plānā noteiktos uzdevumus un Sadarbības memorandā starp Izglītības un zinātnes
ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pausto apņemšanos no 2012./2013.mācību
gada uzsākt ilgtermiņa pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes
sasaistes sistēmas pakāpenisku ieviešanu, kurā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšana ir viena no tās sastāvdaļām,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. 2012./2013.mācību gadā veikt Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes vērtēšanu pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās „Pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2012./13.mācību gadā” metodikas
materiāliem, kas ievietoti Izglītības un zinātnes ministrijas oficiālajā interneta vietnē
(adrese: http://izm.izm.gov.lv/pedagogiem/PPDKN.html).
2. Noteikt, ka atbildīgā iestāde par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanu ir
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.
3. Noteikt, ka 2012./2013.mācību gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
vērtēšanas periods ilgst no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 7.maijam.
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Latvijas Republika

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
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Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes
internātvidusskola”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ņemot vērā
Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktores D.Peņķes
30.11.2012. iesniegumu Nr.198 „Par papildus līdzekļu piešķiršanu”, lai Mežotnes
internātvidusskolas administratīvajā ēkā nodrošinātu piegādātās siltumenerģijas uzskaiti un
patēriņa regulēšanas iespēju, kā arī nodrošinātu starp Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” un SIA „Flumina” 2012.gada 24.septembrī noslēgtā Līguma Nr.
BNA 2012/057/1 kvalitatīvu izpildi, veicot līgumā neparedzētos (papildu) remontdarbus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei
„Mežotnes internātvidusskola”:
1. Izglītības iestādes administratīvās ēkas siltummezgla ar siltumskaitītāju izbūvei Ls 3000
(trīs tūkstoši lati) apmērā.
2. Izglītības iestādes dienesta viesnīcas ēkas pagraba stāva iekšējā ūdensvada sadales tīkla
cauruļvadu renovācijai Ls 1595 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit pieci lati) apmērā.
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
Valsts ģimnāzija” ēkas jumta rekonstrukcijai
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ņemot vērā
Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora p.i.
M.Ignatjevas 27.11.2012. iesniegumu Nr.1-11/122 „Par papildus finansējumu”, lai nodrošinātu
projektā „Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas jumta rekonstrukcijas un energoefektivitātes
uzlabošana” nepieciešamo remontdarbu izpildi, kā arī 27.11.2012.vēstuli Nr.1-11/24 „Par papildus
finansējumu būvuzraudzības nodrošināšanai”, pamatojoties uz līgumu BNA/21/2012/011/2,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas
Valsts ģimnāzija”:
1. Ēkas jumta rekonstrukcijas projektā neparedzēto darbu izpildei Ls 4752 (četri tūkstoši septiņi
simti piecdesmit divi lati).
2. Projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas jumta rekonstrukcijas un energoefektivitātes
uzlabošana” realizācijas būvuzraudzības nodrošināšanai Ls 2247 (divi tūkstoši divi simti
četrdesmit septiņi lati).
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1.pielikums
Bauskas Valsts ģimnāzijas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

Algas
likme
463
370
206
200
200

Slodze
1
1
2,0
7,1
1
1,4

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars ģimnāzijā
Interešu izglītības pedagogs ģimnāzijā
Darba aizsardzības speciālists

300
200
300
200
325
280
280
Kopā
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x

0,5
1
0,5
1
1
1
1
19.50

Mēnešalga
kopā Ls
463
370
412
1420
200
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par
stundu)

150
200
150
200
325
280
280
57
4507
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2.pielikums
Bauskas sākumskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ēku un teritorijas uzraugs
IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
463
370
200
200

202
300
200
300
200
325
280
Kopā
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Slodze
1
1
3,4
0,5
0,7
3
0,5
1
0,5
1
1
0,5
14,1

Mēnešalga
kopā Ls
463
370
680
100
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

606
150
200
150
200
325
140
47
3431
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3.pielikums
Bauskas 2.vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Amata nosaukums

Algas
likme
473
370
206
200
200

Saimniecības vadītājs
Lietvedis arhivārs
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēku un teritorijas uzraugs
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Darba aizsardzības speciālists

202
300
200
200
300
200
325
280
Kopā
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Slodze
1
1,25
2
15,6
1
3,1
3
1
2
0,5
1
2
1
1
35,45

Mēnešalga
kopā Ls
473
463
412
3120
200
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

606
300
400
100
300
400
325
280
66
7445
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4.pielikums
Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Apkures sistēmas uzraugs
Ēku un teritorijas uzraugs
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
458
370
206
200
200

208
202
240
200
200
270
200
320
230
200
280
417
Kopā
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Slodze
1
1
1,5
9,2
1
1,8
0,2
3
0,5
1
1
1
1
1
5
0,5
0,5
0,5
30,70

Mēnešalga
kopā Ls
458
370
309
1840
200
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

42
606
120
200
200
270
200
320
1150
100
140
209
57
6791
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5.pielikums
Uzvaras vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Apkures sistēmas uzraugs
Ēku un teritorijas uzraugs
IT administrators
Šefpavārs
Pavārs
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Kasieris
Garderobists
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
463
370
206
200
200

208
202
240
260
240
200
270
208
200
320
240
200
280
425
Kopā
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Slodze
1
1
1,5
9,7
1,5
2,6
0,2
3
0,5
2
2
1
1
0,35
1
1
4
0,5
0,5
1
35,35

Mēnešalga
kopā Ls
463
370
309
1940
300
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

42
606
120
520
480
200
270
73
200
320
960
100
140
425
57
7895
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6.pielikums
Bauskas pilsētas pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēku un teritorijas uzraugs
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
375
350
206
200
200

202
200
300
200
320
280
Kopā
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Slodze
1
1
0,5
5,5
0,6
1,1
3
1
0,75
1
1
0,5
16,95

Mēnešalga
kopā Ls
375
350
103
1100
120
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

606
200
225
200
320
140
57
3811
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7.pielikums
Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kurinātājs
Ēku un teritorijas uzraugs
Šefpavārs
Pavārs
Sporta zāles pārzinis
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
348
310
200
200

202
202
260
240
200
208
295
230
Kopā
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Slodze
1
0,75
5
1
1
3
3
1
1
1
0,25
0,5
2
20,50

Mēnešalga
kopā Ls
348
233
1000
200
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

606
606
260
240
200
52
148
460
47
4400
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8.pielikums
Griķu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kurinātājs
Apkures sistēmas uzraugs
Šefpavārs
Pavārs
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Veļas pārzinis
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
385
310
200
200

202
208
260
240
200
240
208
295
220
200
Kopā
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Slodze
1
0,75
4,9
2,5
1
3
0,2
2
2
1
0,75
0,4
0,5
6
0,5
26,50

Mēnešalga
kopā Ls
385
233
980
500
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

606
42
520
480
200
180
83
148
1320
100
47
5824
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9.pielikums
Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kurinātājs
Ēku un teritorijas uzraugs
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Struktūrvienības vadītājs
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
385
310
200
200

202
202
260
240
214
208
295
220
421
Kopā
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Slodze
1
0,75
2
1
0,4
3
3
1
2
0,5
0,25
0,5
4
0,5
19,90

Mēnešalga
kopā Ls
385
233
400
200
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

606
606
260
480
107
52
148
880
211
37
4605
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10.pielikums
Mežotnes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ēku un teritorijas uzraugs
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
416
310
200
200

202
260
240
214
208
295
220
Kopā
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Slodze
1
0,75
3
0,5
0,6
1,5
1
1
0,5
0,25
0,5
2
12,60

Mēnešalga
kopā Ls
416
233
600
100
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

303
260
240
107
52
148
440
37
2936
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11.pielikums
Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
395
300
200
200

202
260
240
208
295
220
Kopā
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Slodze
1
0,75
2,2
1
0,4
2
1
1
0,25
0,5
1
11,10

Mēnešalga
kopā Ls
395
225
440
200
pēc stundu atalgojuma
likmes (1,50 Ls par
stundu)

404
260
240
52
148
220
37
2621
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12.pielikums
Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
447
350
200
200

202
260
240
208
295
220
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

x

Slodze
1
0,75
4,4
2.5
0,9
6
2
2
0,25
0,5
4
24,30

Mēnešalga
kopā Ls
447
263
880
500
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

1212
520
480
52
148
880
47
5429
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13.pielikums
Bauskas Mūzikas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.

Ēkas dežurants
Kasieris
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Algas
likme
302
300
200
200

Slodze
1
0,5
2
0,4
0,4

200
208

1
0,25

x

5,55

Mēnešalga
kopā Ls
302
150
400
80
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

200
52
37
1221

J.FELDMANIS
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14.pielikums
Bauskas Mākslas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.

Amata nosaukums
Lietvedis arhivārs
Laborants
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Algas
likme
270
230

Slodze
0,5
0,5

x

1,00

Mēnešalga
kopā Ls
135
115
27
277
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15.pielikums
Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbinieku slodžu un amata vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amata nosaukums

Algas
likme
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
432
Izglītības iestādes direktora vietnieks
440
Lietvedis arhivārs
300
Apkopējs
200
Sētnieks
200
Kasieris
208
Jaunatnes lietu speciālists
340
Dežurants
200
Kopā
x

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Slodze
1
0,5
0,75
2
0,2
0,25
1
0,8
6,5

Mēnešalga
kopā Ls
432
220
225
400
40
52
340
160
1863
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16.pielikums
Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Medicīnas māsa
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Algas
likme
302
270
200
200
290

Slodze
1
0,75
0,6
0,2
1

x

3,55

Mēnešalga
kopā Ls
302
203
120
40
290
37
992
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17.pielikums
Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ēku un teritorijas uzraugs
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Algas
likme
437
310
200
200

Slodze
1,5
0,75
1.8
1,7
1,4

202
300
240
350
220
240
200
396

3
2
3,25
1,25
0,5
17
0,75
1

x

35,9

Mēnešalga
kopā Ls
656
233
340
320
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

606
600
720
350
110
4080
150
396
66
8627
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18.pielikums
Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis arhivārs
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ēku un teritorijas uzraugs
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Darba aizsardzības speciālists

Algas
likme
395
310
200
200

202
300
240
350
220
240
200
399
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

x

Slodze
1
0,5
2,0
1,7
1
3
2
2,5
1
0,5
12
0,5
1
28,70

Mēnešalga
kopā Ls
395
155
400
340
pēc stundu
atalgojuma likmes
(1,50 Ls par stundu)

606
600
600
350
110
2880
100
399
57
6992
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19. pielikums
Mežotnes internātvidusskolas darbinieku slodžu un amatu vienību saraksts
Nr.p.k.

Amata nosaukums

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Galvenais grāmatvedis
Kasieris
Šefpavārs
Pavārs
Pavāra palīgs
Apkopējs
Auklis
Noliktavas pārzinis
Dežurants
Lietvedis arhivārs
Remontstrādnieks

13.
14.

Sētnieks
Medicīnas māsa

1.

Algas
likme
395
400
200
340
220
200
200
200
230
200
220

200
236
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Slodze
1

Mēnešalga
kopā Ls
395

1
0,5
1
1
1,5
3,75
1.9
0,5
0,5
1
1

400
100
340
220
300
750
380
115
100
220

1
0,5
16,15

200
118
3638

pēc stundu atalgojuma
likmes (1,50 Ls par
stundu)
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20.pielikums
Pamūšas speciālā internātpamatskolas darbinieku slodžu un amatu vienību saraksts
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Amata nosaukums

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Psihiatrs
Pediatrs
Medicīnas māsa
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Apkures sistēmas uzraugs
Galvenais grāmatvedis
Noliktavas pārzinis
Noliktavas pārzinis (veļas)
Šefpavārs
Apkopējs
Pavārs
Lietvedis arhivārs
Remontstrādnieks

14.
15.
16.
17

Ēku un teritorijas uzraugs
Pavāra palīgs
Auklis
Kasieris

Algas
likme
750
750
270
468
208
430
200
300
320
200
240
240

200
200
220
200
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Slodze
0,2
0,2
1
1

Mēnešalga
kopā Ls
150
150
270
468

0,2
1
1
1
1
3,5
1
1
1

42
430
200
300
320
700
240
240

0,25
1
5
0,5
19,85

50
200
1100
100
4960

pēc stundu atalgojuma
likmes (1,50 Ls par
stundu)
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Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 17.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Īslīces
vidusskola”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ņemot vērā
Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” direktores V.Ielejas 04.12.2012.
iesniegumu Nr.1-12/55 „Par papildus finansējumu”, lai izglītības iestāde veiktu norēķinus par
patērēto dabasgāzi siltumapgādei,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Īslīces
vidusskola” rēķinu apmaksai AS „Latvijas Gāze” par patērēto dabasgāzi siltumapgādei Ls 4100
(četri tūkstoši viens simts lati) apmērā.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS

Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 18.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas
2.vidusskola”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ņemot vērā
Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” direktores V.Grigorjevas
04.12.2012. iesniegumu Nr.1-11/393 „Par papildus finansējuma piešķiršanu”, lai Bauskas
2.vidusskola veiktu norēķinus par siltumapgādi,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas
2.vidusskola” rēķinu samaksai SIA „Bauskas siltums” par piegādāto siltumenerģiju Ls 4886
(četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši lati) apmērā.
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Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 19.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas Mūzikas skola”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ņemot vērā
Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktores
A.Velmunskas 05.12.2012. iesniegumu Nr.36 un 05.12.2012. iesniegumu Nr.38 „Par papildus
finansējuma piešķiršanu”, lai nodrošinātu starp Bauskas Mūzikas skolu un SIA „Garlics”
noslēgtajā līgumā NR.BNA/ZI/2012/037/3 paredzētās invalīdu uzbrauktuves izbūvi, kā arī iespēju
iestādei norēķināties par patērēto dabasgāzi siltumapgādei,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas Mūzikas skola”:
1. Invalīdu uzbrauktuves izbūvei Ls 194 (viens simts deviņdesmit četri lati) apmērā.
2. Norēķiniem ar AS „Latvijas Gāze” par patērēto dabasgāzi iestādes siltumapgādei Ls 179
(viens simts septiņdesmit deviņi lati) apmērā.
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Latvijas Republika

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
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Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 20.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada Izglītības pārvaldei
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 20. un 23.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
lai nodrošinātu savstarpējos norēķinus starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas novada
Izglītības pārvalde” un citu novadu pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Bauskas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Izglītības
pārvalde” Ls 8592 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi lati) apmērā.
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Latvijas Republika

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
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Bauskā
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prot.Nr.23, 21.p.

Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem
Bauskas novada dome 2011.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu „Par izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu”, apstiprinot Bauskas novada pašvaldības
iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstus.
2012.gada 31.maijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumus „Par Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” saimniecisko darbinieku
amatu sarakstu apstiprināšanu” un „Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās speciālās
izglītības iestādes „Pamūšas speciālās internātpamatskola” saimniecisko darbinieku amatu
sarakstu apstiprināšanu”.
Ar šiem lēmumiem apstiprinātajos amatu sarakstos ir iekļauti gan izglītības iestāžu
saimnieciskie, tehniskie un medicīnas darbinieki, gan arī no pašvaldības budžeta finansētie
pedagogu amati (piemēram, sociālais pedagogs, pirmsskolas pedagoga palīgs).
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde” (turpmāk –
Pārvalde) ir izteikusi priekšlikumus par vienotu, pārskatāmu un motivējošu mēnešalgu
noteikšanas principu ieviešanu pašvaldības izglītības iestādēs un iesaka tos ievērot, plānojot
izglītības iestādēm 2013.gada budžeta nepieciešamos līdzekļus amata vienību
„remontstrādnieks” „ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” un „pirmsskolas pedagoga
palīgs” atlīdzībai.
Pārvalde, izvērtējot pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” vadītājas Dainas
Kadiševskas 2012.gada 28.novembra iesniegumā, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
vadītājas Ilgas Ķiģeles 2012.gada 30.novembra iesniegumā minēto, ierosina Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs paaugstināt pedagogu palīgu (auklīšu) mēnešalgas, kas šobrīd ir
noteiktas minimālās mēneša darba algas apmērā.
Pārvalde norāda uz Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461 „Noteikumi
par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” 1.pielikuma
piektās pamatgrupas 5312 atsevišķo grupu, kur noteikti profesionālās darbības pamatuzdevumi
pirmsskolas pedagoga palīgam. Profesionālās darbības pamatuzdevumi pirmsskolas pedagoga
palīgam ir šādi: ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, rūpēties par bērnu dienas režīma
ievērošanu; veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; sniegt nepieciešamo
medicīnisko palīdzību; palīdzēt bērniem apgūt skolas mācību priekšmetus; nodrošināt bērna
spējām atbilstošas radošās un sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu; sadarbojoties ar
izglītības iestādi, sniegt pedagoģisku atbalstu bērnam mācību priekšmetu apguvē.
Pārvalde izteikusi priekšlikumus izmainīt esošo mēnešalgu noteikšanas kārtību,
kas noteikta izglītības iestāžu remontstrādniekiem. Pārvalde ierosina noteikt šiem amatiem
kombinētu algas sistēmu – laika algas un akorda algas sistēmu. Savu priekšlikumu Pārvalde

pamato ar to, ka vasaras brīvlaikā, kad izglītojamie neuzturēsies izglītības iestādē,
remontstrādniekus būs iespējams nodarbināt vienkāršos nekvalificētos remonta darbos un
izmaksāt viņiem atlīdzību par konkrētā darba izpildi, atbilstoši paveiktā darba daudzumam
neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.
Ievērojot visu iepriekš minēto, kā arī to, ka Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
saimniecisko, tehnisko un medicīnas darbinieku amatu sarakstiem ir jābūt pārskatāmiem un
viegli lietojamiem, lietderīgi ir atcelt iepriekš pieņemtos lēmumus šajā jautājumā un ietvert visus
darbinieku amatu sarakstus vienā lēmumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 10.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt ar 2013.gada 1.janvāri Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs amata vienībai
„remontstrādnieks” laika algas sistēmu pēc stundas izcenojuma (viens lats un 50 santīmi par
vienu stundu) atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam un akorda algas sistēmu atbilstoši
paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
līdz 2013.gada 15.februārim izstrādāt instrukciju „Par remontstrādnieku atlīdzības noteikšanu
pēc izpildīto darbu apjoma” un aprēķina tabulas atlīdzības noteikšanai pa remontdarbu (darbu)
veidiem.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem 2013.gada izglītības iestāžu
budžetā plānot līdzekļus atlīdzībai amata vienībai „remontstrādnieks” pēc stundu atalgojuma
likmes, ņemot vērā amata slodžu skaitu iestādē, kas noteikti saskaņā ar Bauskas novada domes
2011.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amata vienībām un darba
slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”.
4. Noteikt ar 2013.gada 1.janvāri Bauskas novada izglītības iestādēs amata vienībai „ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” mēnešalgas, pamatojoties uz instrukcijā „Kārtība, kādā
tiek noteikta amata atalgojuma likme izglītības iestāžu amata vienībai „ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis”” noteiktās darbinieku izvērtēšanas rezultātiem saskaņā ar instrukcijas
3.pielikumu (lēmuma 21.pielikums).
5. Noteikt ar 2013.gada 1.janvāri Bauskas novada izglītības iestādēs amata vienībai „pedagoga
palīgs (auklīte)” šādas mēnešalgas (latos):
Amata vienības nosaukums

Mēnešalga (latos)

1.

Pirmsskolas pedagoga palīgs (auklīte) izglītības iestādē
ar vidējo grupu piepildījumu līdz 14 (ieskaitot)
izglītojamiem
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2.

Pirmsskolas pedagoga palīgs (auklīte) izglītības iestādē
ar vidējo grupu piepildījumu no 15 līdz 19 (ieskaitot)
izglītojamiem
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3.

Pirmsskolas pedagoga palīgs (auklīte) izglītības iestādē
ar vidējo grupu piepildījumu no 20 (ieskaitot) un
vairāk izglītojamiem

240

Nr.p.k.

2

6. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu saimniecisko, tehnisko un
medicīnas darbinieku un no Bauskas novada pašvaldības budžeta finansējamo pedagogu amatu
sarakstus saskaņā ar pielikumu.
7. Atcelt Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu „Par izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu”.
8. Atcelt Bauskas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumus „Par Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” saimniecisko darbinieku amatu
sarakstu apstiprināšanu” un „Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās speciālās izglītības
iestādes „Pamūšas speciālās internātpamatskola” saimniecisko darbinieku amatu sarakstu
apstiprināšanu”.
Pielikumā:
1.pielikums „Bauskas Valsts ģimnāzijas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
2.pielikums „Bauskas sākumskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
3.pielikums „Bauskas 2.vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
4.pielikums „Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
5.pielikums „Uzvaras vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
6.pielikums „Bauskas pilsētas pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts”
uz 1 lp.
7.pielikums „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
8.pielikums „Griķu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
9.pielikums „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
10.pielikums „Mežotnes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
11.pielikums „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
12.pielikums „Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
13.pielikums „Bauskas Mūzikas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
14.pielikums „Bauskas Mākslas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
15.pielikums „Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbinieku slodžu un amata vienību saraksts”
uz 1 lp.
16.pielikums „Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1 lp.
17.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1 lp.
18.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1 lp.
19.pielikums „Mežotnes internātvidusskolas darbinieku slodžu un amatu vienību saraksts” uz 1
lp.
20.pielikums „Pamūšas speciālās internātpamatskolas darbinieku slodžu un amatu vienību
saraksts uz 1 lp.
21.pielikums „Izglītības iestāžu ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņu darba algas
2013.gadam pēc izvērtējuma” uz 1 lp.
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Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 22.p.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.23„Grozījumi Bauskas novada
domes 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 55 lp.
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Latvijas Republika

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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 20.decembrī
prot.Nr.23, 22.p.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

Nr.23

Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 2.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4„Par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 46.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam ieņēmumos 15 960 469 latu
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 15 955 848 latu apmērā, speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi 4 621 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam izdevumos 16 402 475 latu
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 16 396 401 latu apmērā, speciālā budžeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 6 074 latu apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt mērķdotācijas 2012.gadam sadalījumu pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2 021 491 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu.”
4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Apstiprināt mērķdotācijas 2012.gadam sadalījumu interešu izglītības programmu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 96
180 latu apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.”
5. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt mērķdotācijas 2012.gadam sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 215 176 latu apmērā saskaņā ar 8.pielikumu.”

6. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Apstiprināt mērķdotācijas 2012.gadam sadalījumu pašvaldības speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 825 093 latu apmērā
saskaņā ar 9.pielikumu.”
7. 8.punktā skaitli un vārdu „..2012.gada 5.novembrim” aizstāt ar skaitli un vārdu
„...2013.gada 4.janvārim”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2012.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi uz 1 lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 35 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (ziedojumi un
dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa
programmām uz 3 lp.
6. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim uz 1
lp.
7. Mērķdotācija pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai
un VSAOI no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim uz 1 lp.
8. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2012.gada 1.janvāra līdz
2012.gada 31.decembrim uz 1 lp.
9. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību internātskolām un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada
31.decembrim uz 1 lp.
10. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
(20.12.2012.) uz 8 lp.
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Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem (20.12.2012.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums Ls 771 579 tajā skaitā:
1. palielinājums nodokļu ieņēmumos Ls 241 918, tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Ls 188 661, nekustamā īpašuma nodoklis Ls 40 453, dabas resursu nodoklis Ls 10 338 un
azartspēļu nodoklis Ls 2 466;
2. palielinājums nenodokļu ieņēmumos Ls 18 914, tajā skaitā ieņēmumi no pašvaldības
īpašuma pārdošanas Ls 9 240, naudas sodi un sankcijas Ls 9 437;
3. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos Ls 86 585, tajā skaitā
Ls 7 852 pievienotās vērtības nodokļa atmaksa projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces ciemā” ietvaros, Ls 41 758 pievienotās vērtības
nodokļa atmaksa projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā” ietvaros, maksa par personu uzturēšanos pansionātā „Derpele” Ls 8 390,
ieņēmumi par biļešu realizāciju Ls 5 267;
4. palielinājums ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumos Ls 9 374, tajā skaitā starpposma
maksājums Ls 9 974 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam
„Radvilišķi-Bauska starpkultūru sadarbības attīstība”;
5. palielinājums no valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu un budžeta
nefinansēto iestāžu transfertos Ls 208;
6. palielinājums valsts budžeta transfertos Ls 384 323, tajā skaitā Ls 52 201 starpposma
maksājums KPFI projektam „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes
paaugstināšana”; Ls 73 211 starpposma maksājums ERAF projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā”; Ls 27 359 gala maksājums
ELFLA projektam „Publiskās infrastruktūras sakārtošana Vecsaules pagastā”; Ls 5 610
finansējums ESF projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”; Ls 274 333 mērķdotācija
pedagogu atlīdzībai un internātskolu uzturēšanas izdevumiem decembra mēnesim; Ls 3 950
mērķdotācija mācību grāmatu iegādei; Ls 6 261 mērķdotācija par teritorijas plānojuma
izstrādi;
7. palielinājums pašvaldību budžetu transfertos Ls 30 257, tajā skaitā par izglītības
pakalpojumu savstarpējiem norēķiniem Ls 29 895.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums Ls 33 259, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu samazinājums Ls 345 702:
-programmai „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par Ls 1 450, tajā skaitā Ls
500 Bauskas pilsētas ģerboņa restaurācijai Rīgas Brāļu kapos (pamats: 28.11.2012. Domes lēmums
„Par Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesniegumu”) un Ls 950 nolikumā
„Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” un saistošajos noteikumos „Par svētku
pabalstiem” paredzētajiem izdevumiem no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās;

-programmai „Pašvaldības budžeta parāda darījumi” izdevumu samazinājums par Ls 12 000
(līdzekļu ekonomija kredītprocentu maksājumos);
-programmai „Dzimtsarakstu nodaļa” veikta izdevumu pārstrukturizācija no izmaksu posteņa
„Sociālie pabalsti” uz izmaksu posteni „Kārtējie izdevumi” par Ls 100;
-programmai „Pašvaldības IT kompetences centrs” izdevumu palielinājums par Ls 363 skeneru
iegādei no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās;
-programmai „Atkritumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 8 448 kārtējiem
izdevumiem no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās;
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” izdevumu samazinājums Ls 445;
-programmai „Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai”” izdevumu
palielinājums par Ls 635 no projekta līdzekļu atlikuma gada beigās;
-programmai „KPFI projekts „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes
paaugstināšana”” izdevumu palielinājums par Ls 13 855 papildu izdevumu segšanai, pārkārtojot
finansējumu no budžeta programmas „Projektu sagatavošanas izdevumiem”;
-programmai „Projektu sagatavošanas izdevumiem” izdevumu samazinājums par Ls 15 315, tajā
skaitā Ls 13 855 par projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes
paaugstināšana” papildu izdevumiem nepieciešamā finansējuma apmēru un Ls 1 460 projekta
„Bauskas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” finansējumam;
-programmai „ERAF projekts „Bauskas pils- sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma
objekta- atjaunošanas II kārta” izdevumu samazinājums par Ls 371 593 atbilstoši projekta ieviešanas
gaitai;
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” veikta izdevumu pārstrukturizācija no izmaksu posteņa
„Kārtējie izdevumi” uz izmaksu posteni „Kapitālie izdevumi” termogrāfa iegādei par Ls 2 569;
-programmai „Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana Bauskas pilsētā” izdevumu samazinājums par
Ls 10 000;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 32 017 kārtējiem
izdevumiem no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās;
-programmai „Autotransports” izdevumu palielinājums par Ls 4 583 kārtējiem izdevumiem no
līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās;
-programmai „ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” izdevumu samazinājums par Ls
2 700 atbilstoši projekta ieviešanas gaitai;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums Ls 5 000 degvielas izdevumiem no
līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās.
Brunavas pagasta pārvaldei veikta izdevumu pārstrukturizācija:
-programmai „Brunavas pagasta pārvaldes administrācija” veikta izdevumu pārstrukturizācija no
izmaksu posteņa „Kapitālie izdevumi” uz izmaksu posteni „Kārtējie izdevumi” par Ls 250;
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-programmai „Pašvaldības budžeta parādu darījumi” izdevumu samazinājums par Ls 100;
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu samazinājums par Ls 600;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 700 pašvaldības dzīvokļa
un Grenctāles kultūras nama remontdarbiem;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par Ls 500;
-programmai „Sabiedriski sociālais centrs „Ērgļi”” izdevumu palielinājums par Ls 500
elektroenerģijas un interneta ierīkošanas izdevumiem.
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par Ls 600:
-programmai „Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par Ls 397;
-programmai „Notekūdeņu apsaimniekošana” veikta izdevumu pārstrukturizācija no izmaksu posteņa
„Kapitālie izdevumi” uz izmaksu posteni „Kārtējie izdevumi” kanalizācijas sistēmu
remontizdevumiem par Ls 2 000;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par Ls 1 202;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par Ls 1 779 jauna dziļurbuma
izbūvei dzeramā ūdens ieguvei dzīvojamām mājām „Upmaļi 1” un „Upmaļi 2” (pamats: 28.11.2012.
Domes lēmums „Par ūdensapgādes nodrošināšanu dzīvojamām mājām „Upmaļi 1”, „Upmaļi 2”,
Ceraukstes pagastā”), tajā skaitā Ls 1 179 no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās un Ls 600 no
papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par Ls 420 mēnešbiļešu iegādei
skolēniem.
Codes pagasta pārvaldei veikta izdevumu pārstrukturizācija:
-programmai „Pašvaldības budžeta parāda darijumi” izdevumu palielinājums par Ls 10 procentu
izdevumiem no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par Ls 10.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums Ls 8 310:
-programmai „Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par Ls 7 942, tajā
skaitā Ls 7 852 aizņēmuma atmaksai no saņemtajiem pašu ieņēmumiem- pievienotās vērtības
nodokļa atmaksa projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces
ciemā” ietvaros un Ls 90 pārējiem uzturēšanas izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem;
-programmai „Notekūdeņu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 368 kanalizācijas
sistēmu remontmateriālu iegādei no dabas resursu nodokļa papildu ieņēmumiem;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par Ls 385 programmatūras iegādei
komunālās saimniecības vajadzībām no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās;
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu samazinājums par Ls 1 900;
3

-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 2 150 apkures un citiem
uzturēšanas izdevumiem no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par Ls 1 446;
-programmai „Sporta zāles uzturēšana” izdevumu palielinājums par Ls 1 591 apkures un citiem
uzturēšanas izdevumiem no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās;
-programmai „Kultūras centrs ”Kamarde”” izdevumu samazinājums par Ls 780.
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums Ls 10 492:
-programmai „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par Ls 1 240;
-programmai „Notekūdeņu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 166 remontdarbiem no
dabas resursu nodokļa papildu ieņēmumiem;
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par Ls 12 506 ielu apgaismojuma
izbūvei, tajā skaitā 10 326 no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 28.11.2012. Domes
lēmums „Par finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma izbūvei Īslīces pagastā”) un Ls 2 180 no
līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par Ls 1 113;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par Ls 1 480;
-programmai „Kultūras nams” izdevumu palielinājums par Ls 1 653 apkures un citiem uzturēšanas
izdevumiem no līdzekļu ekonomijas citās budžeta sadaļās.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums Ls 81 623:
-programmai „Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par Ls 41 758
aizņēmuma atmaksai no saņemtajiem pašu ieņēmumiem- pievienotās vērtības nodokļa atmaksa
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā” ietvaros;
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā”” izdevumu palielinājums par Ls 39 865 aizņēmuma atmaksai no projekta
finansējuma;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” veikta izdevumu
uzturēšanas izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi par Ls 500.

pārstrukturizācija-

samazināti

Iestādei „Bauskas valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums Ls 31 247, tajā skaitā
Ls 23 608 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un Ls 447 interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas; Ls 193 kārtējiem izdevumiem no
papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem un Ls 6 999 projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas jumta
rekonstrukcijas un energoefektivitātes uzlabošana” neparedzētajiem un būvuzraudzības izdevumiem
no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 20.12.2012. Domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” ēkas jumta
rekonstrukcijai”.
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Iestādei „Bauskas 2.vidusskola” izdevumu palielinājums Ls 38 462, tajā skaitā Ls 33 198
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un Ls 378 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas, Ls 4 886 norēķiniem par siltumapgādi no
budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 20.12.2012. Domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas 2.vidusskola””).
Iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 18 307, tajā skaitā Ls
16 909 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un Ls 659 interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas; Ls 739 iestādes uzturēšanas un
kapitālajiem izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums Ls 18 135, tajā skaitā Ls 17 707
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un Ls 428 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” izdevumu palielinājums Ls 16 402, tajā skaitā Ls 12 468
pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, Ls 397 interešu izglītības pedagogu
atlīdzībai un Ls 1 823 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
decembra mēnesim no mērķdotācijas līdzekļiem; Ls 1 714 komandējuma izdevumiem Comenius
projekta „Skolu daudzpusējā partnerība” ietvaros no projekta finansējuma.
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums Ls 24 924, tajā skaitā Ls 17 123
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, Ls 397 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai, Ls 844 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai un Ls 2 458 pirmsskolas iestāžu speciālo programmu pedagogu atlīdzībai decembra
mēnesim no mērķdotācijas līdzekļiem, Ls 2 no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem kapitālajiem
izdevumiem, Ls 4 100 norēķiniem par patērēto dabasgāzi iestādes siltumapgādei no budžeta līdzekļu
atlikuma gada beigās (pamats: 20.12.2012. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Īslīces vidusskola””).
Iestādei „Mežgaļu pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 12 451, tajā skaitā Ls 8 370
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, Ls 248 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 1 408 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas; Ls 2 425 uzturēšanas un kapitālajiem izdevumiem
no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 11 875, tajā skaitā
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, Ls 83 interešu
pedagogu atlīdzībai, Ls 1 309 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
atlīdzībai un Ls 1 418 pirmsskolas iestāžu speciālo programmu pedagogu atlīdzībai
mēnesim no mērķdotācijas.

Ls 9 065
izglītības
pedagogu
decembra

Iestādei „Codes pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 10 319, tajā skaitā Ls 8 642
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, Ls 345 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 1 332 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas.
Iestādei „Mežotnes pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 9 066, tajā skaitā Ls 8 115
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, Ls 98 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 853 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas.
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Iestādei „Ozolaines pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 9 464, tajā skaitā Ls 8 396
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, Ls 229 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 839 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas.
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 14 566, tajā skaitā Ls 12 903
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, Ls 414 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 1 249 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas.
Iestādei „PII „Pasaulīte”” izdevumu palielinājums Ls 11 703, tajā skaitā Ls 4 436
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai un Ls 2 767 pirmsskolas
iestāžu speciālo programmu pedagogu atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas; Ls 4 500
kārtējiem izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „PII „Zīlīte”” izdevumu palielinājums Ls 59 029, tajā skaitā Ls 5 537 piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai un Ls 1 401 pirmsskolas iestāžu
speciālo programmu pedagogu atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas; Ls 51 891 inventāra,
saimnieciskā un mācību līdzekļu iegādei no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats:
28.11.2012. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei
„Zīlīte””); Ls 200 kārtējiem izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums Ls 4 993, tajā skaitā
Ls 3 893 interešu izglītības pedagogu atlīdzībai decembra mēnesim no mērķdotācijas; Ls 1 100
mācību līdzekļu un materiālu iegādei no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu palielinājums Ls
460 kapitālajiem izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu palielinājums par Ls 28 947, tajā skaitā
pedagogu atlīdzībai Ls 9 773 un saimnieciskajiem izdevumiem (t.sk. saimnieciskā personāla
atlīdzībai) Ls 14 579 no mērķdotācijas, Ls 4 595 skolas administratīvās ēkas siltummezgla ar
siltumskaitītāju un skolas dienesta viesnīcas ēkas pagraba stāva iekšējā ūdensvada sadales tīkla
cauruļvadu renovācijai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 20.12.2012. Domes
lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes
internātvidusskola””).
Iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” izdevumu palielinājums par Ls 41 507,
tajā skaitā pedagogu atlīdzībai Ls 19 170 un saimnieciskajiem izdevumiem (t.sk. saimnieciskā
personāla atlīdzībai) Ls 22 127 no mērķdotācijas; Ls 210 iestādes uzturēšanas izdevumiem no
papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Mākslas skola” izdevumu palielinājums Ls 801 mācību līdzekļu un
materiālu iegādei no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums Ls 373 invalīdu uzbrauktuves
izbūvei un norēķiniem par patērēto dabasgāzi iestādes siltumapgādei no budžeta līdzekļu atlikuma
gada beigās (pamats: 20.12.2012. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
Mūzikas skolai”).
Iestādei „Bauskas novada Izglītības pārvalde” izdevumu palielinājums Ls 42 437, tajā
skaitā Ls 3 950 mācību grāmatu iegādei no valsts budžeta dotācijas, Ls 29 895 par citu pašvaldību
sniegtajiem izglītības pakalpojumiem no papildus gūtajiem savstarpējo norēķinu ieņēmumiem un Ls
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8 592 par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem no budžeta līdzekļu atlikuma gada
beigās (pamats: 20.12.2012. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
Izglītības pārvaldei”).
Iestādei „Sporta centrs „Mēmele”” veikta izdevumu pārstrukturizācija no kapitālajiem
izdevumiem uz uzturēšanas izdevumiem (apkure, degviela).
Iestādei „Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par Ls 13 778, tajā skaitā
Ls 8 242 autonovietnes boksu vārtu nomaiņai, Saietu zāles griestu remontam un apgaismes ķermeņu
nomaiņai no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 28.11.2012. Domes lēmums „Par
papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs””),
Ls 1 301 norēķiniem par patērēto dabasgāzi iestādes siltumapgādei no budžeta līdzekļu atlikuma
gada beigās (pamats: 20.12.2012. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs””) un Ls 4 235 administratīvajiem izdevumiem
kultūras pasākumu organizēšanai no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” izdevumu palielinājums par Ls 3 965, tajā skaitā Ls
3 959 grāmatu iegādei no projekta „Vērtīgo grāmatu kolekcija” finansējuma.
Iestādei „Bauskas pils muzejs” izdevumu palielinājums par Ls 9 388, tajā skaitā
uzturēšanas izdevumiem (apkure, koncertu organizēšana, lifta apkalpošana, bukleti) Ls 6 523 un
antīko un citu mākslas priekšmetu iegādei Ls 2 865 no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu samazinājums par Ls 71 108:
-programmai „Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu samazinājums par Ls 72 490 atbilstoši
precizētajam ieņēmumu plānam par GMI maksājumiem no valsts budžeta;
-programmai „ESF projekts „Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā””
izdevumu palielinājums par Ls 1 382 no projekta finansējuma.
Iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” izdevumu palielinājums par Ls 5 920
iestādes uzturēšanas izdevumiem (remontmateriāli, higiēnas preces, gāzes apkure, malkas iegāde,
pensijas pansionāta iemītniekiem) no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Finansēšanas samazinājums Ls 738 320, tajā skaitā:
-naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) palielinājums Ls 213 611;
-aizņēmumu saņemšanas (+) samazinājums par Ls 370 991;
-aizņēmumu atmaksas (-) palielinājums par Ls 153 718.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi Ls 15 955 848;
finansēšana Ls 440 553;
pamatbudžeta izdevumi Ls 16 396 401.

7

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu palielinājums par Ls 448, tajā skaitā:
Iestādei „Bauskas pils muzejs” izdevumu palielinājums par Ls 117 mākslas priekšmetu
iegādei, ziedojums saņemts no fiziskām personām.
Iestādei „Bauskas novada Izglītības pārvalde” izdevumu palielinājums par Ls 150
pasākuma „Gada skolotājs” organizēšanai, ziedojums saņemts no SEB bankas.
Iestādei „Īslīces vidusskola” veikta izdevumu pārstrukturizācija, palielinot izdevumus
inventāra iegādei.
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums par Ls 181 skolēnu ēdināšanai,
ziedojums saņemts no Daugavas Vanagu Toronto nodaļas.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu undāvinājumu ieņēmumi Ls 4 621;
finansēšana Ls 1 453;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi Ls 6 074.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS

8

Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 23.p.

Par bibliotēkas metu konkursa rīkošanu un žūrijas komisijas izveidi metu
izvērtēšanai
Jaunbūvējamās bibliotēkas ēkas metu profesionālai izvērtēšanai ir nepieciešams rīkot
bibliotēkas metu konkursu un izveidot ţūrijas komisiju. Metu konkursa mērķis ir atlasīt
vispiemērotāko risinājumu bibliotēkas būvniecībai Baznīcas ielā 17, Bauskā; iegūt iespējamās
arhitektūras un plānojuma ideju skices un priekšlikumus, kā arī priekšlikumus piegulošās
teritorijas funkcionālai izmantošanai, izveidojot piegulošo teritoriju par pievilcīgu publisko vidi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Publisko
iepirkumu likuma 72.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Rīkot jaunbūvējamās bibliotēkas Baznīcas ielā 17, Bauskā metu konkursu.
2. Izveidot metu konkursa ţūrijas komisiju šādā sastāvā:
Ţūrijas komisijas priekšsēdētājs – Jānis Feldmanis, Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
Ţūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aleksandrs Paklons, Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldes vadītājs, galvenais
arhitekts
Ţūrijas komisijas locekļi:
Uldis Koluţs – Bauskas novada domes deputāts,
Juris Poga – biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” valdes loceklis, arhitekts,
Dace Putna – arhitekte,
Daiga Rokpelne – biedrības „Latvijas Bibliotekāru biedrība” Bibliotēku rekonstrukcijas un
būvniecības sekcijas vadītāja,
Māris Skanis – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” direktors, arhitekts,
Aivars Svarenieks – Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs,
Ilze Tijone - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija“ Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja,
Baiba Tormane – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktore,
Andris Vilks – Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors.
Ţūrijas komisijas atbildīgā sekretāre: Diāna Indriksone – Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija“ Iepirkumu nodaļas iepirkumu vecākā speciāliste.
3. Paredzēt metu konkursa godalgu kopējo fondu 3500 latu apmērā no Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļiem.

4. Samaksu par darbu ţūrijas komisijā veikt saskaņā ar Bauskas novada domes 2009.gada
24.septembra nolikumu „Bauskas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju
nolikums".
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētājam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS
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Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 24.p.

Par Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.24
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 5.punktā
paredzēts, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai
dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai. Minētā likuma 27.2 panta piektajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā
panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas
5.punktu un 27.2 panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta
pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošos noteikumus
Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.24 „Saistošie noteikumi
par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” ar pielikumu uz 8 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS

Latvijas Republika

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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 20.decembrī
prot.Nr.23, 24.p.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

Nr.24

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu un likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2
panta otrās daļas 5.punktu un piekto
daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība)
piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanas – renovācijas, rekonstrukcijas vai remonta pasākumu īstenošanai un
piešķiramā līdzfinansējuma apmēru.
2. Līdzfinansējumu piešķir daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai.
3. Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu
līdzekļu ietvaros.
4. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:
4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – divu un vairāk stāvu dzīvojamā māja, kas nodota
ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz
četriem dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no koplietošanas telpas, koridora vai galerijas;
4.2. piesaistītais zemesgabals – zemesgabals, uz kura atrodas daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja un kurš ir ēkas kopīpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) lietošanā vai īpašumā;
4.3. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;
4.4. ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;
4.5. remonts – darbi, kas tiek veikti brauktuvēs un/vai ietvēs un laukumos nolūkā likvidēt
esošos defektus (piemēram, bedrīšu remonts);
4.6. pašvaldības pārstāvis – pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”;

4.7. pasūtītājs - daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma īpašnieki vai
dzīvokļu īpašnieku kopība;
4.8. pasūtītāja pilnvarotā persona – daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, kā
arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības,
kā arī pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 50.panta septītās daļas pamata;
4.9. līdzfinansējums – pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai;
4.10. pasūtītāja līdzfinansējums – pasūtītāja finanšu līdzekļu daļa daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
II. Pasūtītājam izvirzāmās prasības
5. Tiesības iesniegt projekta iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai ir pasūtītājam,
kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā pašvaldības pārstāvim, atbilst visiem šā punkta
apakšpunktos minētajiem nosacījumiem:
5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo
neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;
5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (nodibināta
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku
apvienība) vai par mājas apsaimniekošanu, vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma
līgums, vai māju apsaimnieko pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas pamata;
5.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums:
5.3.1. veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un
nodrošināt pasūtītāja līdzfinansējumu;
5.3.2. nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu
līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas
pasākumu īstenošanai;
5.3.3. saistošo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu iesniegšanas brīdī nekustamā
īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītajām
palīgēkām un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 15 %
no taksācijas gadam, kurā tiek iesniegts projekta iesniegums, kopējās aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas šajā apakšpunktā minētajiem nekustamajiem
īpašumiem;
5.3.4. saistošo noteikumu 15.8.apakšpunktā minētā dokumenta iesniegšanas brīdī attiecīgās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo
ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15 % no
kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksas summas par
dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem.
6. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts, ja par projekta finansētajām attiecināmajām
izmaksām ir saņemts finansējums/līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu vai citas
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.
7. Projekta iesniegumu pašvaldības finansējuma saņemšanai vienām un tām pašām realizētajām
atbalstāmajām darbībām var iesniegt ne biežāk kā reizi piecos gados, izņemot brauktuves,
ietves un/vai laukuma remontam.
III. Atbalstāmās aktivitātes, attiecināmās, neattiecināmās izmaksas
un līdzfinansējuma apmērs
8. Līdzfinansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm:
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8.1. brauktuves, ietves un/vai laukuma būvniecībai, tajā skaitā rekonstrukcijai un renovācijai vai
remontam – no 50 % līdz 95 % no brauktuves, ietves un/vai laukuma, tajā skaitā ar to
saistīto funkcionāli nepieciešamo inženierkomunikāciju būvniecības izmaksām;
8.2. apgaismojuma izbūvei, rekonstrukcijai un/vai renovācijai – 75 % apmērā no apgaismojuma
izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
8.3. citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, atkritumu
urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu izveidošanai, rekonstrukcijai vai renovācijai)
– 75 % apmērā no konkrētā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu izmaksām;
8.4. tehniskā projekta izstrādei – 50 % apmērā no tehniskā projekta izstrādes izmaksām;
8.5. brauktuvju, ietvju un/vai laukuma esošā seguma remontam līdzfinansējums ir no 50 % līdz
95 % apmērā no izmaksu summas, ko piešķir šādā apmērā:
8.5.1. ja brauktuve, ietve un/vai laukums kalpo vienai dzīvojamajai mājai, līdzfinansējums
ir 50 %;
8.5.2. ja brauktuve, ietve un/vai laukums kalpo divām dzīvojamajām mājām, līdzfinansējums
ir 70 %;
8.5.3. ja brauktuve, ietve un/vai laukums kalpo trīs un vairāk dzīvojamajām mājām,
līdzfinansējums ir 90 %;
8.5.4. ja brauktuve, ietve un/vai laukums faktiski kalpo kā sabiedriski lietojama būve,
līdzfinansējums ir 95 %;
8.6. būvuzraudzības veikšanai – 50 % apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām;
8.7. autoruzraudzības veikšanai – 50 % apmērā no autoruzraudzības veikšanas izmaksām ar
nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
9. Par attiecināmām izmaksām tiek uzskatītas:
9.1. topogrāfijas un inženierģeoloģijas darbu izmaksas;
9.2. tehniskā projekta izstrādes izmaksas;
9.3. būvdarbu izmaksas;
9.4. būvuzraudzības un/vai autoruzraudzības izmaksas;
9.5. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
9.6. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja pasūtītāja
pilnvarotā persona tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām
noteikto kārtību;
10. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas
apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma,
produktivitātes un efektivitātes principus.
11. Par neattiecināmām izmaksām tiek uzskatītas:
11.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju
pakalpojumu izmaksas;
11.2. projekta administrēšanas izmaksas;
11.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi,
soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā
ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;
11.4. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas;
11.5. izmaksas, kas radušās pirms saistošo noteikumu spēkā stāšanās datuma.
12. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana tiek realizēta
divās stadijās: tehniskā projekta izstrāde, ja plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav
noteikts citādi, un būvdarbu veikšana.
13. Iepirkumus, kas nepieciešami līdzfinansējuma pasākumu un tehnisko uzraudzību īstenošanai,
veic pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona, tos saskaņojot ar pašvaldības pārstāvi.
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IV. Projekta iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
14. Līdzfinansējuma saņemšanai, pasūtītāja pilnvarotā persona iesniedz pašvaldības pārstāvim
projekta iesniegumu, kas sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un
citiem šajos saistošajos noteikumos uzskaitītājiem iesniedzamajiem dokumentiem.
15. Projekta iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:
15.1. zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta izziņas par mājā esošo
dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem kopija;
15.2. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa „Būves eksplikācija”);
15.3. ja projekta iesniegumu iesniedz pasūtītāja pilnvarotā persona – juridiska persona vai
pilnsabiedrība – tai jāiesniedz statūtu kopija un kompetentas institūcijas izdota izziņa par
pārstāvības tiesībām;
15.4. pasūtītāja pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma
pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija;
15.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pieņemts lēmums par:
15.5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, nodrošinot
pasūtītāja līdzfinansējumu;
15.5.2. saistību uzņemšanos nepieciešamības gadījumā, piesaistot kredītiestādes finanšu
līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;
15.5.3. pasūtītāja pilnvarojumu pasūtītāja pilnvarotajai personai sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu pašvaldības pārstāvim, parakstīt līgumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.
15.6. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins pirms projekta iesnieguma iesniegšanas,
kas saskaņots ar pašvaldības pārstāvi. Attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme)
un sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
15.7. ja labiekārtojuma darbus paredzēts veikt uz piesaistītā zemesgabala, kas nepieder
pasūtītājam, jāiesniedz piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu
veikšanai un zemes lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
15.8. izziņa, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem.
16. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta
iesniegumu, kas noformēts papīra formātā, var iesniegt pašvaldības pārstāvim Uzvaras
ielā 1, Bauskā vai nosūtot pa pastu (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.,
LV-3901). Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var nosūtīt uz
pašvaldības pārstāvja elektroniskā pasta adresi: dome@bauska.lv.
17. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formātā, jāievēro šādas prasības:
17.1. projekta iesniegums iesniedzams vienā eksemplārā;
17.2. visiem projekta iesniegumam pievienotajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem
(caurauklotiem), lapām jābūt numurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura
rādītājam. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar pretendenta vai pretendenta pilnvarotās
personas parakstu., projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora
nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un pasūtītāja pilnvarotās personas paraksts;
17.3. projekta iesniegumu paraksta pasūtītāja pilnvarotās personas amatpersona ar paraksta
tiesībām. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu
iesniedzams dokuments, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.
18. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, jāievēro šādas prasības:
18.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu apriti;
18.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;
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18.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti
katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir
dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa
beigām.
19. Projekta iesniegums ir jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.
20. Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai
papildinājumi.
21. Desmit darba dienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas pašvaldības pārstāvis
pārbauda projekta iesnieguma atbilstību saistošo noteikumu prasībām un sagatavo atzinumu.
22. Pamatojoties uz pašvaldības pārstāvja atzinumu, pašvaldības izpilddirektors trīs darba dienu
laikā no pašvaldības pārstāvja atzinuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
22.1. par projekta iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā,
ja projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti, kā arī pasūtītājs un/vai tā pilnvarotā
persona atbilst saistošo noteikumu prasībām;
22.2. par atteikumu reģistrēt projektu iesniegumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas
reģistrā, ja projekta iesniegums un/vai tam pievienotie dokumenti, kā arī pasūtītājs un/vai tā
pilnvarotā persona neatbilst saistošo noteikumu prasībām vai arī sniegtas nepatiesas ziņas;
22.3. par projekta iesnieguma atstāšanu bez virzības līdz trūkumu novēršanai. Nosakot termiņu
trūkumu novēršanai, tas nedrīkst būt ilgāks par trīsdesmit darba dienām no lēmuma
pieņemšanas dienas. Desmit darba dienu laikā pēc precizējumu iesniegšanas pašvaldības
pārstāvis veic projekta iesnieguma atkārtotu pārbaudi un sagatavo atzinumu.
23. Pēc pašvaldības izpilddirektora lēmuma par projekta iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, pašvaldības pārstāvis iesniedz projekta iesniegumu
pašvaldības domes priekšsēdētājam, kurš nodrošina projekta iesnieguma tālāku izskatīšanu
pašvaldības komiteju un domes sēdēs atbilstoši pašvaldības nolikumam.
24. Projekta iesniegumu vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Katram pasūtītājam plānotais
pašvaldības līdzfinansējuma daļas apmērs nosakāms, pamatojoties uz plānoto atbalstāmo
izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 8.punktā noteiktos līdzfinansējuma apjomus.
25. Pašvaldībai, vērtējot projekta iesniegumu, ir tiesības pieprasīt no pasūtītāja vai tā pilnvarotās
personas papildus informāciju saistībā ar līdzfinansējuma piešķiršanu.
26. Līdzfinansējuma saņemšanai brauktuves, ietves un/vai laukuma remonta darbiem, pasūtītāja
pilnvarotā persona iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:
26.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums);
26.2. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots atbilstoši Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
26.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pieņemts lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu.
27. Pašvaldības dome lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (vai atteikumu piešķirt
līdzfinansējumu) pieņem 45 dienu laikā pēc projekta iesnieguma reģistrēšanas pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā. Par pieņemto lēmumu pašvaldības pārstāvis piecu
darba dienu laikā rakstiski paziņo pasūtītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.
V. Projekta ieviešanas nosacījumi
28. Pēc domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu stāšanās spēkā pasūtītājs vai tā
pilnvarotā persona nodrošina iepirkuma plāna sagatavošanu un veic iepirkuma procedūru. Ja
pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona trīsdesmit dienu laikā pēc saistošo noteikumu 27.punktā
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minētā lēmuma spēkā stāšanās datuma nav uzsākusi iepirkuma procedūru, tad attiecīgais
domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu uzskatāms par spēku zaudējušu.
29. Pēc iepirkuma uzvarētāja noteikšanas, normatīvo aktu noteiktā kārtībā noslēdzams līgums
starp pašvaldības pārstāvi, pasūtītāju vai tā pilnvaroto personu un iepirkuma uzvarētāju par
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.
30. Saistošo noteikumu 29.punktā minētā līguma noslēgšanai pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona:
30.1. iesniedz pašvaldības pārstāvim kredītiestādes izziņu par to, ka kredītiestāde ir pieņēmusi
lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pasūtītājam ar mērķi – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanai;
30.2. vai ieskaita pašvaldības norēķinu kontā garantijas naudu pasūtītāja līdzfinansējuma apmērā,
kas turpmāk tiek izmantota piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izmaksu segšanai.
31. Atbilstoši saistošo noteikumu 29.punktā minētā līguma noteikumiem samaksu projektētājam,
būvuzņēmējam, būvuzraugam/autoruzraugam par faktiski izpildīto darba apjomu veic:
31.1. pašvaldības pārstāvis un pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona proporcionāli katras
puses līdzfinansējuma apmēram, ja pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz saistošo
noteikumu 30.1.apakšpunktā minēto izziņu;
31.2. pašvaldības pārstāvis no šim mērķim paredzētā pašvaldības budžeta līdzfinansējuma un
saistošo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētās garantijas naudas, ja pasūtītāja pilnvarotā
persona ir ieskaitījusi garantijas naudu saistošo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētā
apjomā.
32. Pēc domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu brauktuves, ietves un/vai laukuma
remontam stāšanās spēkā, pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona nodrošina iepirkuma plāna
sagatavošanu un veic iepirkuma procedūru. Ja pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona trīsdesmit
dienu laikā pēc saistošo noteikumu 27.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās datuma nav
uzsākusi iepirkuma procedūru, tad attiecīgais domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu
uzskatāms par spēku zaudējušu.
33. Attiecīgo aktivitāšu izmaksu aprēķini (tāmes) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
saskaņojami ar pašvaldības pārstāvi.
VI. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
34. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību pasūtītājs vai tā
pilnvarotā persona var apstrīdēt pašvaldības domē.
35. Pašvaldības domes pieņemtais lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību
pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Noslēguma jautājumi
36. Pasūtītājam vai tā pilnvarotajai personai pēc pašvaldības izpilddirektora pieprasījuma ir
pienākums informēt pašvaldību par rekonstrukcijas, renovācijas vai remontu darbu gaitu.
37. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS
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Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.24
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma

apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana).
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās
daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās
mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot
finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Savukārt likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2 panta piektajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība,
un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanas – renovācijas, rekonstrukcijas vai remonta
pasākumu īstenošanai un piešķiramā līdzfinansējuma apmēru.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Līdzfinansējums tiks piešķirts apstiprinātā ikgadējā pašvaldības budžeta
ietvaros.

4. Informācija par
Pozitīva.
plānoto projekta
Netieši ar darbu tiks nodrošināti būvuzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji.
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Bauskas novada administrācija”.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no Bauskas novada domes
deputātiem un iedzīvotājiem saņemtos ierosinājumus par nepieciešamo
pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemes gabalu labiekārtošanai.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS

Pielikums
Bauskas novada domes 2012.gada
20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24
PROJEKTA IESNIEGUMS
Projekta nosaukums:
Projekta iesniedzējs:
Nosaukums:
Juridiskai personai

Vārds Uzvārds:
Fiziskai personai

Reģistrācijas numurs:

-

Nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs:

Personas kods

Juridiskā adrese:

Dzīvesvietas adrese:

Bankas rekvizīti:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona (vārds,
uzvārds):
Projekta kopsumma
Projekta finansējums

Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums
Pašu finansējums

Projekta īstenošanas laiks

______ mēneši
ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta nosaukums:
Projekta darbības vieta:
Projekta mērķis:
Uzdevumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):
1.
2.
Projekta nepieciešamības pamatojums – aprakstiet esošo situāciju un problēmas, kuras ar projekta
palīdzību vēlaties risināt? (ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.)
Projekta mērķauditorija – aprakstiet, kas gūs labumu no projekta īstenošanas?

Plānotie projekta rezultāti

Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:
• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Bauskas novada pašvaldības pārstāvim ir
patiesa;
• esmu pilnībā iepazinies ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Saistošie noteikumi
par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”;
• apzinos atbildību, kas iestājas saskaņā ar LR Krimināllikumu par nepatiesu ziņu sniegšanu
līdzfinansējuma negodprātīgai saņemšanai un izmantošanai;
• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai;
• dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds
nepārsniedz 15 % no kopējās aprēķinātās summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;
• projekta iesnieguma iesniedzējs par projekta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņēmis
finansējumu/līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
vai citiem finanšu instrumentiem.
Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201__. gada ____. __________________
Projekta
iesnieguma
iesniedzējs
/paraksts un paraksta atšifrējums/
Pielikumi:
Nr.
p.k.

Nosaukums

1.

zemesgrāmatu nodalījuma noraksts vai Valsts zemes dienesta izziņu kopijas par
mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem

2.

izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa „Būves eksplikācija”)

3.

ja projekta iesniegumu iesniedz pasūtītāja pilnvarotā persona - juridiska persona vai
pilnsabiedrība - tai jāiesniedz statūtu kopija un kompetentas institūcijas izdota izziņa
par pārstāvības tiesībām

4.

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta,
kas to aizstāj, kopija

5.

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu

6.

attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins

7.

piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai un zemes
lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija

8.

izziņa, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un samaksātie
maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem
2

Lappušu
skaits

3

Latvijas Republika

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

prot.Nr.23, 25.p.

Par kanalizācijas tīklu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta
pārvalde” iesniegums ar lūgumu nodot SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” bezatlīdzības lietošanā
pašvaldības īpašumā esošos kanalizācijas tīklus Codes pagasta Jauncodes ciemā (pamatlīdzekļa
inventāra Nr.750) kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2010.gada 17.maija lēmumu „Par līguma slēgšanu ar
SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim piešķirtas īpašas tiesības sniegt
kanalizācijas pakalpojumus Codes pagasta Jauncodes ciemā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” tās pamatdarbības nodrošināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo
pamatlīdzekli „Dreņģerkalna un Torņa ielu kanalizācijas tīkli” (turpmāk – Manta), kas
atrodas Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” valdījumā.
2. Manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.
3. Manta izmantojama tikai un vienīgi SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” pamatdarbības veidu
(komunālo pakalpojumu sniegšana) nodrošināšanai Codes pagasta Jauncodes ciemā, pretējā
gadījumā tā atdodama atpakaļ.
4. Uzdot iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai Dacei Šķiliņai noslēgt ar SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība” rakstveidā Mantas patapinājuma līgumu, kā arī sagatavot un parakstīt
Mantas nodošanas un pieņemšanas aktu.
Pielikumā: 1. Dokumenti, kas raksturo Mantas apjomu, bilances vērtību, stāvokli uz 1 lp.
2. Mantas apraksts uz 61 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības deleģētajiem uzdevumiem SIA „VIDES
SERVISS”
Bauskas novada dome 2011.gada 11.aprīlī pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA „VIDES SERVISS””. Saskaņā ar šo lēmumu
SIA „VIDES SERVISS” tika nodota Bauskas novada pašvaldības funkcijā ietilpstošo uzdevumu
(pašvaldības pārvalžu teritoriju labiekārtošana un uzturēšana visā novada teritorijā, izņemot
teritoriju, ko Īslīces pagasta teritorijā veic SIA „Īslīces ūdens”; pašvaldības ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanas darbu nodrošināšana; pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbu, kārtējo remontu un
ziemas uzturēšanas darbu nodrošināšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana) izpilde Bauskas
novada administratīvajā teritorijā Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Īslīces, Gailīšu,
Mežotnes un Vecsaules pagastos.
2012.gada 29.martā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības uzdevumu deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu SIA „VIDES SERVISS””.
Atbilstoši šim lēmumam ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „VIDES
SERVISS” 2011.gada 11.aprīlī noslēgtā pašvaldības uzdevumu deleģēšanas līguma termiņš tika
pagarināts līdz 2015.gada 31.martam, iekļaujot tajā Bauskas novada pašvaldības funkcijā
ietilpstošo pārvaldes uzdevumu (teritoriju (parki, skvēri un zaļas zonas) uzturēšana un
ierīkošana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, kapsētu uzturēšana un izveidošana;
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbu, kārtējo remontu un ziemas uzturēšanas darbu
nodrošināšana) izpildi Bauskas pilsētā.
Izvērtējot deleģētā pašvaldības uzdevuma (pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana, kārtējo
ceļu un ielu remonti un ziemas uzturēšanas darbi) izpildi 2012.gadā līdz decembra mēnesim
Bauskas novada pagastu pārvalžu administratīvajās teritorijās, konstatēts, ka SIA „VIDES
SERVISS” šā uzdevuma veikšanai nav pietiekoša kapacitāte un resursi, un SIA „VIDES
SERVISS” uzdevuma izpildē iesaista apakšuzņēmējus.
Izvērtējot augstāk minēto, kā arī to, ka Bauskas novada pašvaldība neparedz finanšu
līdzekļu investēšanu speciālās ceļu uzturēšanas tehnikas iegādei un pamatojoties uz Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu, 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3. un 6.punktu, 21.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” 2 (I.Dombrovska, V.Purmale), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „VIDES
SERVISS” 2011.gada 11.aprīlī noslēgtajā pašvaldības uzdevumu deleģēšanas līgumā, ar
2013.gada 31.martu izslēdzot no deleģētajiem uzdevumiem šādus uzdevumus:

pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšana; pašvaldības ielu un
ceļu kārtējo remontu nodrošināšana, pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbu
nodrošināšana Bauskas novada administratīvajā teritorijā Brunavas, Ceraukstes, Codes,
Dāviņu, Īslīces, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastos.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai sadarbībā ar Iepirkumu nodaļu līdz 2013.gada 1.martam
nodrošināt Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā pakalpojuma sniedzēju
izraudzīšanos pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai Bauskas novada administratīvās
teritorijas Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Īslīces, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules
pagastos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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Par Transporta nodaļas izveidošanu
Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas
darba grupas priekšlikumu par Transporta nodaļas izveidošanu kā atsevišķu struktūrvienību
pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”.
Sākot ar 2012.gada 23.februāri, tika uzsākta autotransporta parka sakārtošana Bauskas
novadā, izveidojot un iekļaujot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas sastāvā amata vienības „vecākais meistars (transportā)”, „automobiļa
vadītājs” un „autobusu vadītāji”. Šobrīd tiek administrētas Bauskas novada pašvaldības īpašumā
vai lietošanā esošās 67 transportlīdzekļu vienības; tiek nodrošinātas transportlīdzekļu tehniskās
un organizatoriskās atbalsta funkcijas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām; organizēta un
kontrolēta Saimnieciskās nodaļas 14 transportlīdzekļu vadītāju pienākumu izpilde, viņu
ikmēneša darba laika uzskaite; pārraudzīts transportlīdzekļu novietņu stāvoklis, to izmantošana
un remontu nepieciešamība; tiek sniegti priekšlikumi nepieciešamiem uzlabojumiem un
pārkārtojumiem; plānotas un organizētas pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes,
remonti un tehnisko līdzekļu izlietojums; organizēta transportlīdzekļu apdrošināšana; veidotas,
uzturētas un aktualizētas darbam nepieciešamās datu bāzes; izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kā
arī lēmumu projekti izskatīšanai domes komiteju un domes sēdēs; izskatīti privātpersonu
iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, kas saistīti ar īpašumā esošiem transporta līdzekļiem un to
darba organizāciju, nodrošināta atbilžu sagatavošana uz tiem; veikta transportlīdzekļu tehniskā
stāvokļa un to izmantošanas analīze, risināti jautājumi par transportlīdzekļu atsavināšanu, iegādi.
Par visu iepriekš uzskaitīto uzdevumu izpildi Saimnieciskajā nodaļā atbildīgā amatpersona ir
vecākais meistars (transportā), kas piedalās arī izveidoto darba grupu un komisiju darbā.
Ņemot vērā minētos apstākļus, pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas
darba grupas priekšlikums ir izveidot pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”
Transporta nodaļu kā atsevišķu struktūrvienību un Transporta nodaļas vadītāju izvēlēties iekšēja
konkursa rezultātā.
Saimnieciskajā nodaļā ir amata vienība „automobiļa vadītājs”, kurai autotransporta parka
optimizēšanas rezultātā ir būtiski mainījušies veicamie pamatpienākumi un tie šobrīd ir šādi:
sekošana transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim un uzturēšanai; transportlīdzekļu pieteikšana
un nogādāšana autoservisos, sekošana transportlīdzekļu remontu gaitai, to saņemšana no
autoservisiem; transportlīdzekļu ikgadējo valsts tehnisko apskašu iziešanas nodrošināšana;
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu
noslēgšanas organizēšana u.c., līdz ar to amata nosaukums neatbilst faktiski veicamajiem darba
uzdevumiem.
Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas
darba grupas priekšlikums ir likvidēt amatu „automobiļa vadītājs” un izveidot jaunu amatu

„speciālists”, iekļaut to jaunizveidojamajā struktūrvienībā „Transporta nodaļa”, kā arī izvēlēties
šo speciālistu iekšēja konkursa rezultātā.
Vadoties no Bauskas novada pašvaldības nolikuma 21.2.apakšpunkta un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, kas noteic to, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un,
ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas
pakāpi,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids), „pret” nav,
„atturas” 5 (R.Čakāne, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Veips, U.Zeltiņš), NOLEMJ:
1. Izveidot no 2013.gada 1.janvāra Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada
administrācija” Transporta nodaļu kā atsevišķu struktūrvienību.
2. Papildināt iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumu ar jaunu 8.15.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„8.15. Transporta nodaļa.”
3. Papildināt iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma 1.pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārvaldes struktūrshēma”,
iekļaujot tajā struktūrvienību „Transporta nodaļa”.
4. Svītrot iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma 2.pielikuma „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatu saraksts” sadaļā
„Saimnieciskā nodaļa” 21.– 35.punktus.
5. Papildināt iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma 2.pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatu saraksts” ar jaunu
sadaļu „Transporta nodaļa” un izteikt šādā redakcijā:
„Transporta nodaļa
Mēnešalga un
Nr.p.k.
Amats
stundas tarifa
likme (Ls/h)
1.
Nodaļas vadītājs
800
2.
Speciālists
600
3,10
3.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
4.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
5.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
6.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
7.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
8.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
9.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
10.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
11.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
12.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
13.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
14.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
3,10
15.
Autobusa vadītājs (nepilns (80 st. mēn.) summēts darba laiks )
6. Transporta nodaļas vadītāju un speciālistu izvēlēties, rīkojot iekšējo konkursu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim
Feldmanim.
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Par dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā līguma pagarināšanu
2012.gada 11.decembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts J. Dz., dzīvesvietas adrese: Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. iesniegums, kurā
viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā īres līguma termiņu. Iesniegums
saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 6.decembrī.
Izskatot J.Dz. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
J. Dz. īrē dzīvokli Mēmeles ielā X, Bauskā. Dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā
īres līguma termiņš beigsies 2012.gada 28.decembrī.
Dzīvojamā telpā Mēmeles ielā X, Bauskā dzīvo un savu dzīvesvietu 2012.gada 6.decembrī
deklarējusi J. Dz. un viņas meita S. Dz., dzimusi 1999.gada 23.februārī.
Dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt pagarināt līguma termiņu trīsdesmit dienas pirms īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei J. Dz. 2012.gada 6.decembrī nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā īres līguma termiņu ar J. Dz.,
personas kods X, līdz 2013.gada 31. decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 2012.gada 18.janvārī noslēgtajā dzīvojamās telpas Mēmeles
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas „Uzvaras” X, Vecsaules pagastā izīrēšanu
Vecsaules pagasta pārvaldē saņemts E.A., pēdējā dzīvesvieta: „X”, Vecsaule, Vecsaules
pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību „Uzvaras” X,
Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētā E.A. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2011.gada 7.jūnija lēmumu „Par
E.A. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības
saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas
reģistrā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālistu 2012.gada 12.decembra dzīvojamās telpas „Uzvaras” X, Jaunsaule,
Vecsaules pag., Bauskas nov. apskates akts par minētās telpas piemērotību dzīvošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās
daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
maznodrošinātās personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās
pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības teritorijā un tām nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā; likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un
Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā”, kā arī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2012.gada
11.decembra sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Uzvaras”X, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt E. A., personas kods X, dzīvojamo telpu „Uzvaras” X, Jaunsaule, Vecsaules pag.,
Bauskas nov.(telpa Nr.2 pēc ēkas plāna), kopējā platība 7,00 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 30.jūnijam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Vecsaules pagasta pārvaldes vadītājai L.Kolbergai viena mēneša laikā ar E.A.
noslēgt dzīvojamās telpas „Uzvaras” X, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres
līgumu.

5. Izslēgt E.A. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Bauskas iela X, Dāviņu pagastā īres līguma grozīšanu
2012.gada 11.decembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts A.V., dzīvesvietas adrese: Bauskas iela X, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov.,
iesniegums, kurā viņš lūdz dzīvojamās telpas Bauskas ielā X, Dāviņi, Dāviņu pag. īres līgumu
noslēgt ar viņu, jo bijusī laulātā J.V., kas bija dzīvokļa īrniece, 2012.gada 5.novembrī mainījusi
dzīvesvietu. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 18.septembrī.
Izskatot A.V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvokļa Bauskas ielā X, Dāviņos, Dāviņu pag., Bauskas nov. īrniece J.V. 2012.gada
5.novembrī pārcēlusies uz dzīvi un deklarējusi dzīvesvietu Iecavas novadā.
A. V. Bauskas ielā X, Dāviņos, Dāviņu pag., Bauskas nov. deklarēts 1992.gada
14.augustā.
Dāviņu pagasta pārvaldes 10.12.2012.izziņa Nr.1-7/140 „Par īres dzīvokļa Bauskas ielā
X, Dāviņos, Dāviņu pag., maksājumiem” apliecina, ka īrniekam 2012.gada 1.decembrī ir īres
maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds Ls 7,92.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Bauskas ielā X, Dāviņos, Dāviņu pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar A. V., personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Dāviņu pagasta pārvaldes vadītājai L.Šarķei viena mēneša laikā noslēgt
dzīvojamās telpas Bauskas ielā X, Dāviņos, Dāviņu pag., Bauskas nov. īres līgumu ar A.V.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18
Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.18 Bauskas ielā 1,
Dāviņu pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.18, Bauskas ielā 1,
Dāviņu pagastā ar platību 63,5 m². Dzīvoklis ir izīrēts I. V., un viņa izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa
ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.18, Bauskas ielā 1, Dāviņos, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 63,5 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2771 m²,
635/19092 domājamās daļas.
2.
Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.18, Bauskas ielā
1, Dāviņos, Dāviņu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 63,5 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2771 m², 635/19092 domājamās
daļas.
3.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4.
Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 22.novembrī saņemts S.R. iesniegums par
dzīvojamās mājas Rīgas ielā X, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viņai kā
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot S.R. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvojamā mājā Rīgas ielā X, Bauskā ar kadastra apzīmējumu X ir 6 dzīvokļu īpašumi
un visi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Ir
notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieci ievēlēta S.R. Ar
mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā
daļa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa
noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daļā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot
dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Rīgas ielā X, Bauskā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu īpašnieku un
pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Rīgas ielā X, Bauskā un tai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala ar platību 2790 m² ( kadastra Nr.4001 005 0226) pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai S. R., personas kods X.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bauskas namsaimnieks” valdes locekli
Jolantu Ķikuti sagatavot nekustamā īpašuma Rīgas ielā X, Bauskā nodošanas
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
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Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemti Bauskas novada administratīvās ēkas Uzvaras ielā 1,
Bauskā nedzīvojamo telpu nomnieku iesniegumi, kuros izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo
telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līgumu termiņus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņus par telpu nomu ēkā
Uzvaras ielā 1, Bauskā uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, kas noslēgti ar:
1.1. SIA „ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas konsultāciju biroju;
1.2. valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
1.3. biedrību „ Bauskas rajona lauku partnerība”;
1.4. Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālo nodaļu;
1.5. SIA „G-Bergs”;
1.6. SIA „Latvijasmernieks.lv”;
1.7. valsts aģentūru „ Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
noslēgtajos nedzīvojamo telpu nomas līgumos atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
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Par nedzīvojamo telpu ēkā „Smaidas”–2, Vecsaules pagastā nomas līguma
pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu
izskatīt jautājumu par nedzīvojamo telpu ēkā „ Smaidas” –2, Vecsaules pagastā nomas līguma
pagarināšanu ģimenes ārstes Intas Lagzdiņas privātprakses vajadzībām.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes vēstuli un klāt pievienotos materiālus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Inta Lagzdiņa no pašvaldības nomā nedzīvojamās telpas ar platību 70 m² ēkā „Smaidas”
–2, Vecsaules pagastā ārsta privātprakses vajadzībām. 2011.gadā viņa par saviem līdzekļiem ir
veikusi nomāto telpu remontu (sienu siltināšanu, iekārto griestu izbūvi un „gaisa aizkaru”
uzstādīšanu).
Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembrī sēdes lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu” noteikts, ka nomas maksa var tikt samazināta līdz
50 %, ja nomnieks par saviem līdzekļiem veicis nomas telpu remontu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu un Bauskas novada domes 2009.gada
23.decembra sēdes lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Intu Lagzdiņu iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu ar platību 70 m² ēkā
„Smaidas”–2, Vecsaules pagastā
nomas līgumu uz laiku līdz 2013.gada
31.decembrim, nosakot nomas maksai samazinājumu par 50 %.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Kolbergai pagarināt ar I.Lagzdiņu nomas līgumu atbilstoši šā lēmuma 1.punktā
noteiktajam.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 15.novembrī saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Mālnieki” valdes priekšsēdētāja U.Slaktera iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.26/2792), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 1,74 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052
002 0145.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu” zemes vienība 1,74 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību šī gada
5.novembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mālnieki”, reģistrācijas Nr.43601000249,
juridiskā adrese: Torņa iela 16, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes vienību,
kadastra apzīmējums X, 1,74 ha platībā Codes pagastā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.01.2013. līdz 31.10.2017.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Mālnieki” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas
kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. 5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:

5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 20.novembrī saņemts H. P. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.3-14.26/1048), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 23.novembra līdz 2012.gada 7.septembrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt H. P., dzīvesvietas adrese: X, zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X
saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.01.2013. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar H. P. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 27.novembrī saņemts B.G. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.3-14.26/1094), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala „Vārnas”
Ceraukstes pagastā 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekritību” zemes vienība 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa rīkojuma Nr.214 „Par zemes pārvaldības
koncepcijas” 1.3.apakšpunktu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes turētāju un pārvaldītāju
noteiktas vietējās pašvaldības. Lai novērstu pašvaldības teritorijā esošo lauksaimniecībā
izmantojamo zemju degradāciju – lauksaimniecībā neizmantojamo zemju aizaugšanu, kuras
rezultātā zūd augsnes kvalitāte, būtiski ir veicināt lauksaimniecībā neizmantojamo zemju
izmantošanu. Tāpēc, ievērojot iepriekš teikto, pašvaldība ir ieinteresēta savā teritorijā esošo,
valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto lauksaimniecībā neizmantojamo zemju iznomāšanā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 28.novembra līdz 2012.gada 12.decembrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes
noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu un 12.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt B. K. zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X saskaņā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.oktobrim, paredzot, ka
tas izbeidzas, ja mainās zemes vienības tiesiskais pārvaldītājs.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar B. K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas zemes nomu” un Bauskas
novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 27.novembrī saņemts B.G. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.3-14.26/1094), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu „Par zemesgabala „Lietutiņi”
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā piekritību” zemes
vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa rīkojuma Nr.214 „Par zemes pārvaldības
koncepcijas” 1.3.apakšpunktu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes turētāju un pārvaldītāju
noteiktas vietējās pašvaldības. Lai novērstu pašvaldības teritorijā esošo lauksaimniecībā
izmantojamo zemju degradāciju – lauksaimniecībā neizmantojamo zemju aizaugšanu, kuras
rezultātā zūd augsnes kvalitāte, būtiski ir veicināt lauksaimniecībā neizmantojamo zemju
izmantošanu. Tāpēc, ievērojot iepriekš teikto, pašvaldība ir ieinteresēta savā teritorijā esošo,
valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto lauksaimniecībā neizmantojamo zemju iznomāšanā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 28.novembra līdz 2012.gada 12.decembrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes
noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu un 12.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt B. K. zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X saskaņā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.oktobrim, paredzot, ka
tas izbeidzas, ja mainās zemes vienības tiesiskais pārvaldītājs.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar B. K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas zemes nomu” un Bauskas
novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā platības
precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu
Saskaņā ar Mežotnes pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
pašvaldībai.
Izvērtējot pašvaldības nodokļu datu bāzi un salīdzinot Valsts zemes dienesta (turpmāk –
VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskos datus,
konstatēts, ka teksta daļā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X platība ir 0,15 ha, bet
grafiskajā daļā – platība ir 0,4 ha. Apskatot minēto īpašumu dabā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X robežu kontūras neatšķiras no grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām.
VZD Nekustamā īpašuma valsts kakastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais
īpašums „Bez nosaukuma” ar kadastra Nr. 4072 004 0039, kurš sastāv no zemes vienības 0,15 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, tāpēc nepieciešams nekustamajam īpašumam piešķirt
nosaukumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt un apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X platību no 0,15 ha
uz 0,4 ha.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, piešķirt nosaukumu „Lielupes ganības”.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
„X” Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 23.novembrī saņemts S.V. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.3-14.29/1074) ar lūgumu mainīt īpašumam „X” nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
individuālās dzīvojamās māju apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi.
Izskatot S.V. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
S. V. ir zemes nomas pirmtiesības uz nekustamo īpašumu „X” Mežotnes pagastā,
Bauskas novadā, kadastra Nr.X, kas atrodas uz lauksaimniecības zemēm. Nekustamais īpašums
„X” ar kadastra apzīmējumu X sastāv no zemes vienības 0,3388 ha platībā un dzīvojamās mājas,
klēts un šķūņa. Zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Ar Mežotnes pagasta padomes 2007.gada 27.decembra lēmumu par lietošanas mērķa
noteikšanu nekustamajam īpašumam „X” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X piešķirts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālā dzīvojamo māju apbūve.
Saskaņā ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” nekustamajam īpašumam „X”, kadastra apzīmējums X, esošā un plānotās teritorijas
izmantošanas veids ir lauku zeme.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un
18.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Mežotnes pagasta padomes 2007.gada 27.decembra lēmumu par lietošanas mērķa
noteikšanu nekustamajam īpašumam „X”.
2. Nekustamā īpašuma „X”, Mežotnes pagastā, zemes vienībai 0,3388 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā piekritību
pašvaldībai
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 1,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X ir iekārtota autostāvvieta pie
daudzdzīvokļu mājām Parka iela 2 un Parka iela 3, Mežotnes pagastā, atkritumu savākšanas
laukums, uz kura izvietoti atkritumu konteineri, kanalizācijas nosēdumakas, kā arī
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju malkas šķūnīši un apstādījumi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību, tai skaitā atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu
un uzturēšanu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizēšanai.
Zemes vienībai ar kadastra Nr.X nav piešķirts nosaukums.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un
4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 1,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X,
un piešķirt tam nosaukumu „X”.
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Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja V.Veipa komandējumu
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (V.Veips), NOLEMJ:
1. Atļaut Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim VEIPAM doties komandējumā uz
Briseli (Beļģija).
Komandējuma mērķis: piedalīšanās Latvijas Pašvaldību savienības organizētā un Eiropas
komisijas finansētā pieredzes apmaiņas braucienā, kura ietvaros paredzētas tikšanās ar Eiropas
komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas parlamenta pārstāvjiem un darbiniekiem.
Komandējuma ilgums četras dienas: 2013.gada 22. – 25.janvāris.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” izmaksāt V.VEIPAM dienas naudu par
četrām dienām 30 % apmērā no noteiktās dienas naudas normas.
3. Noteikt, ka saskaņā ar Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 18.1.apakšpunktu domes priekšsēdētāja V.VEIPA
pienākumus viņa komandējuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis FELDMANIS.
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