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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
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prot.Nr.10, 1.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 34.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2013.gada 10.maija atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Pestīšanas Armijas Bauskas
korpusa vadītājai majorei Rutai Hansenai par ieguldījumu sociālās aprūpes un sabiedriskajā
darbā Bauskas novadā 20 gadu garumā un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.
(Pieteikuma iesniedzējs – SIA „Bauskas Dzīve”.)
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2013.gada 13.maijā
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra
lēmumā „Par Pedagoģiski medicīnisko komisiju”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 30.aprīlī saņemts Bauskas novada pašvaldības
Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētājas Lailas Jurcikas iesniegums, kurā viņa lūdz
atbrīvot viņu personīgu iemeslu dēļ no darba Pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
Ievērojot
Lailas
Jurcikas
lūgumu,
pamatojoties
uz
Izglītības
likuma
17.panta trešās daļas 19.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu
Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot Lailu Jurciku 2013.gada 13.maijā no darba Bauskas novada pašvaldības
Pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
2. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā „Par Pedagoģiski medicīnisko
komisiju” šādu grozījumu:
Aizstāt 1.punktā vārdus „Laila JURCIKA – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” metodiķe” ar vārdiem „Olita VULĀNE – Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas metodiķe”.
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prot.Nr.10, 3.p.

Par likvidētās iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājas
A.Spriņķes rīkojumu daļā par atlaišanas pabalstu izmaksāšanu atcelšanu
Bauskas novada dome saņēmusi Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
Jāņa Feldmaņa iesniegtu lēmuma projektu par šobrīd jau likvidētās iestādes „Bauskas novada
Izglītības pārvalde” vadītājas Aijas Spriņķes 2013.gada 24.aprīlī izdoto rīkojumu Nr.3-1/13
„Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Līgu Kļaviņu” un Nr.3-1/14 „Par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar Māru Bauvari” atcelšanu daļās par atlaišanas pabalstu izmaksāšanu.
Priekšlikumu par minēto rīkojumu daļu atzīšanu par nelikumīgiem un to atcelšanu
Bauskas novada domes priekšsēdētaja vietniekam, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 69.panta
pirmās daļas 3.punktam, kas noteic, ka pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības sagatavot
priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāţu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu
atcelšanu, iesniegusi Bauskas novada pašvaldības izpilddirektore Dagnija Ludrika.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 21.punkts noteic, ka tikai dome var
apturēt un atcelt pašvaldības iestāţu vadītāju lēmumus.
Iepazinusies ar lietas apstākļiem, Bauskas novada dome konstatēja:
2013.gada 28.martā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” likvidāciju”. Ar šā lēmuma 5.punktu
iestādes vadītājai Aijai Spriņķei tika uzdots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 2013.gada
2.aprīlī uzteikt darba līgumus iestādes darbiniekiem sakarā ar iestādes likvidāciju.
Aija Spriņķe iestādes darbiniecēm Līgai Kļaviņai un Mārai Bauvarei darba līgumus
uzteikusi 2013.gada 2.aprīlī.
2013.gada 24.aprīlī Aija Spriņķe izdevusi rīkojumu Nr.3-1/13 „Par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar Līgu Kļaviņu” un rīkojumu Nr.3-1/14 „Par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu ar Māru Bauvari”. Ar šo rīkojumu 1.punktu noteikts, ka darba tiesiskās attiecības ar
Līgu Kļaviņu un Māru Bauvari tiek izbeigtas 2013.gada 2.maijā un saskaņā ar minēto rīkojumu
2.2.apakšpunktu gan Līgai Kļaviņai, gan arī Mārai Bauvarei piešķirts atlaišanas pabalsts viena
mēneša vidējās izpeļņas apmērā. Ar rīkojumiem darbinieces iepazīstinātas 2013.gada 24.aprīlī.
Bauskas
novada
pašvaldības
iestāde
„Bauskas
novada
administrācija”
2013.gada 14.aprīlī izsludināja konkursu uz trīs metodiķu amatu vietām Izglītības nodaļā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija noteikts – 2013.gada 22.aprīlis. Māra Bauvare,
atsaucoties uz darba sludinājumu, pieteikumu amatu konkursam iesniedza 2013.gada
19.aprīlī, savukārt Līga Kļaviņa pieteikumu iesniedza 2013.gada 22.aprīlī. Amatu pretendentu
vērtēšanas komisija pieteikumus iesniegušo pretendentu izvērtēšanu veica 2013.gada
29.aprīlī, atzīstot Līgu Kļaviņu un Māru Bauvari par amatu konkursa uzvarētājām.
2013.gada 30.aprīlī Līgai Kļaviņai un Mārai Bauvarei tika paziņoti amatu konkursa rezultāti,
nosūtot attiecīgus paziņojumus uz viņu darbā izmantotajām e-pasta adresēm, kā arī
pasta sūtījumos.
3

Darba likuma 128.panta pirmā daļa, kas reglamentē darbiniekam pienākošos naudas
summu izmaksas kārtību atlaišanas gadījumos, noteic, ka atlaiţot darbinieku no darba,
visas naudas summas, kas viņam pienākas no darba devēja, izmaksājamas atlaišanas dienā.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta
trešajā daļā paredzēts, ka darbiniekam, ar kuru tiek izbeigtas darba attiecības sakarā ar
institūcijas likvidāciju, piedāvā nodibināt darba pienākumu izpildi citā institūcijā un ja
darbinieks šim piedāvājumam piekrīt, atlaišanas pabalstu tam neizmaksā.
No Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās
grāmatvedības nodaļas grāmatvedības uzskaites datiem redzams, ka saskaņā ar iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” 2013.gada 2.maija maksājuma uzdevumu Nr.170, atbilstoši izmaksu
sarakstam Nr.000023, ir veikts maksājums par kopējo summu Ls 3391.35. No iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” 2013.gada 2.maija maksājuma uzdevumiem Nr.108 un Nr.110 izriet,
ka tie apstrādāti 2013.gada 2.maijā plkst. 13.25.
Saskaņā ar maksājuma uzdevumu Nr.108. Mārai Bauvarei aprēķināts un izmaksāts
atlaišanas pabalsts Ls 675,29 (bez darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām). Saskaņā ar maksājuma uzdevumu Nr.110 Līgai Kļaviņai aprēķināts un izmaksāts
atlaišanas pabalsts Ls 717,65 (bez darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām).
Līga Kļaviņa un Māra Bauvare, iesniedzot pieteikumu uz metodiķa amata vietu iestādes
„Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļā, veica vienpusēju gribas izteikumu
(Civillikuma izpratnē – oferte) nodibināt darba tiesiskās attiecības citā Bauskas novada
pašvaldības iestādē. Savukārt darba devējs, izvērtējot Līgas Kļaviņas un Māras Bauvares
pieteikumus, atzina viņas par amatu konkursa uzvarētājām un izteica atbilstošu piedāvājumu
(Civillikuma izpratnē – ofertes akcepts) nodibināt darba tiesiskās attiecības iestādē
„Bauskas novada administrācija”. Tādējādi, ar šīm savstarpēji saskaņotām darbībām
starp pusēm tika panākta vienošanās par darba līgumu noslēgšanu 2013.gada 9.maijā
uz konkrētiem nodarbinātības noteikumiem. Ne no Līgas Kļaviņas, ne arī no Māras Bauvares
līdz 2013.gada 9.maijam netika saņemts izteiktā piedāvājuma atsaukums. Civillikuma 1484.pants
noteic – ja likums prasa rakstisku formu kā darījuma būtisku sastāvdaļu, tad darījums pirms
attiecīga akta taisīšanas nav spēkā. Savukārt Civillikuma 1485.pants paredz – ja starp 1484.pantā
minētā darījuma dalībniekiem notikusi vienošanās par visiem tā būtiskiem noteikumiem, tad
katrs no viņiem var prasīt no otra, lai taisa atbilstošu aktu. Līdz ar to puses paļāvās uz to, ka starp
tām tiks taisīts atbilstošs akts – tiks noslēgts rakstveida darba līgums, kā tas paredzēts Darba
likuma 40.pantā. Iestāde „Bauskas novada administrācija” 2013.gada 9.maijā gan ar Līgu
Kļaviņu, gan ar Māru Bauvari noslēdza likuma prasībām atbilstošus darba līgumus.
Darba likuma 78.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka ieturējumus, kas izriet no darba
devēja atprasījuma tiesībām, var izdarīt no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas,
lai atprasītu summas, kas pārmaksātas darba devēja maldības dēļ, ja darbinieks par šo
pārmaksājumu ir zinājis vai viņam atbilstoši apstākļiem to vajadzēja zināt.
No iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskās nodaļas juristes Evitas
Grigorjevas tika saņemts mutvārdu ziņojums par to, ka iestādes „Bauskas novada Izglītības
pārvalde” lietvede Zanda Strazdiņa par 2013.gada 24.aprīļa rīkojumu saturu, tajā skaitā par
atlaišanas pabalstu izmaksāšanas kārtību un ierobeţojumiem to izmaksai, konsultējās pirms šo
rīkojumu sagatavošanas. Evita Grigorjeva 2013.gada 25.aprīlī informēja arī Aiju Spriņķi par to,
ka atlaišanas pabalstu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 17.panta trešajai daļai nedrīkst izmaksāt darbiniekam, kuram tiek piedāvāts
nodibināt darba attiecības citā iestādē un darbinieks šim piedāvājumam piekrīt.
Pretēji izteiktajam brīdinājumam, Aija Spriņķe Evitai Grigorjevai telefonsarunā teikusi,
ka rīkojumi ir parakstīti un nogādāti Centralizētajā grāmatvedības nodaļā
Ievērojot visus iepriekš minētos faktiskos un tiesiskos apstākļus, atzīstams, ka:
1) Aija Spriņķe rīkojumu Nr.3-1/13 „Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Līgu Kļaviņu”
un rīkojumu Nr.3-1/14 „Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Māru Bauvari” 2013.gada
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24.aprīlī izdevusi pārsteidzīgi un prettiesiski, apzinoties to, ka ir izsludināti amatu konkursi
uz metodiķu amata vietām Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Izglītības nodaļā un, ka viņas vadītās iestādes darbinieces – Līga Kļaviņa un
Māra Bauvare ir iesniegušas savus pieteikumus šiem amatu konkursiem;
2) Līga Kļaviņa un Māra Bauvare 2013.gada 24.aprīlī, iepazīstoties ar 2013.gada 24.aprīļa
rīkojumu saturu, kā arī 2013.gada 2.maijā, saņemot atlaišanas pabalstus, zināja vai viņām
atbilstoši apstākļiem vajadzēja zināt par darba devēja pārmaksājumu;
3) iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļas atbildīgie
grāmatvedības darbinieki iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājas
Aijas Spriņķes 2013.gada 24.aprīļa rīkojumus ir izpildījuši automātiski, nepārliecinoties par
to, vai šo rīkojumu izpildei nepastāv tiesiski šķēršļi;
4) Līgai Kļaviņai un Mārai Bauvarei aprēķinātie un izmaksātie atlaišanas pabalsti ir atzīstami
par tādām darba devēja izmaksātām summām, kas izmaksātas darba devēja maldības dēļ un
ir atgūstamas vienojoties, vai, ja vienošanos neizdodas panākt - Darba likuma 21.nodaļā
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 21.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta trešo daļu
un Darba likuma 78.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Purmale), NOLEMJ:
1. Atcelt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājas
Aijas Spriņķes 2013.gada 24.aprīļa rīkojuma Nr.3-1/13 „Par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu ar Līgu Kļaviņu” 2.2.apakšpunktu.
2. Atcelt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājas
Aijas Spriņķes 2013.gada 24.aprīļa rīkojuma Nr.3-1/14 „Par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu ar Māru Bauvari” 2.2.apakšpunktu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai:
3.1. veikt normatīvajos aktos noteiktās nepieciešamās darbības Līgai Kļaviņai un
Mārai Bauvarei pārmaksāto summu – atlaišanas pabalstu, kā arī šajā sakarā veikto darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atgūšanai;
3.2. saistībā ar atlaišanas pabalstu aprēķināšanu un izmaksāšanu Līgai Kļaviņai un
Mārai Bauvarei izvērtēt iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās
grāmatvedības nodaļas darbinieku atbildību.
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prot.Nr.10, 4.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 20.decembra
lēmumā „Par bibliotēkas metu konkursa rīkošanu un žūrijas komisijas izveidi
metu izvērtēšanai”
Ievērojot to, ka 2013.gada 3.aprīlī izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija“ Bauskas novada
Būvvaldes vadītāju, galveno arhitektu Aleksandru Paklonu, ievērojot viņa lēmumu neturpināt
darbu ar Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumu „Par bibliotēkas metu
konkursa rīkošanu un ţūrijas komisijas izveidi“ izveidotajā ţūrijas komisijā un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Publisko iepirkumu likuma
72.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā „Par bibliotēkas metu konkursa
rīkošanu un ţūrijas komisijas izveidi“ šādus grozījumus:
1. Aizstāt 2.punktā vārdus „Ţūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Aleksandrs Paklons,
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija“ Bauskas novada
Būvvaldes vadītājs, galvenais arhitekts“ ar vārdiem „Ţūrijas komisijas priekšsēdētāja
vietniece – Dace Putna, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija“ Bauskas novada Būvvaldes vadītāja“.
2. Aizstāt 2.punktā vārdus „Dace Putna – arhitekte“ ar vārdiem „Sandra Smolija – SIA
„TELPA Tev“ arhitekte“.
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 5.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ielu un ceļu remontiem
Pēc ilgstošās ziemas un vēlā pavasara pašvaldības autoceļi atsevišķos posmos ir
neizbraucami, jo autoceļu rūgšanas un transporta kustības rezultātā ir izveidojušās satiksmei
bīstamas bedres. Lai novērstu draudus satiksmes dalībnieku drošībai un novērstu pašvaldības
ceļu masveida sabrukumu klimatisko apstākļu dēļ, nepieciešams veikt autoceļu papildu remontus
uz noteiktiem pašvaldības ceļiem un ielām.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 9.marta Nr.224 noteikumu „Par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6.pielikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta rezerves fonda papildu finansējumu
Ls 163 700 papildu remontiem uz noteiktiem pašvaldības ceļiem un ielām.
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 6.p.

Par zemesgabala daļas Īslīces ielā 1, Bauskā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 29.aprīlī saņemts SIA „Tilts” iesniegums, kurā
izteikts lūgums iznomāt pašvaldībai piederošā zemesgabala daļu Īslīces ielā 1, Bauskā objekta
„Mūsas tilta rekonstrukcija Bauskā 2.kārta” būvniecības vajadzībām.
Izskatot SIA „Tilts” iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Bauskas novada pašvaldība 17.04.2013. noslēgusi līgumu Nr.BNA 2013/010/ERAF ar SIA
„Tilts” par objekta „Mūsas tilta rekonstrukcija Bauskā 2.kārta” būvniecību. Būvmateriālu,
celtniecības tehnikas un darba vagoniņu novietošanai ir nepieciešams zemesgabals tiešā
būvobjekta tuvumā un kā optimālākā vieta ir pašvaldībai piederošais zemesgabals Īslīces ielā 1,
Bauskā.
Nekustamais īpašums Īslīces ielā 1, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0003, sastāv no vienas zemes
vienības, kadastra apzīmējums 4001 007 0003, 1,03 ha platībā un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumu Nr.100000147860.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu,15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Tilts” zemesgabala daļu Īslīces ielā 1, Bauskā 0,26 ha platībā (kadastra Nr.
4001 007 0003) objekta „Mūsas tilta rekonstrukcija Bauskā 2.kārta” būvniecības vajadzībām.
2. Zemes nomas termiņš – 2 gadi.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar SIA
„Tilts” zemes nomas līgumu.
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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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 7.p.

Par zemesgabala daļas Krasta ielā 2 un zemesgabala daļas Ziedoņu ielā 2C,
Bauskā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 30.aprīlī saņemts biedrības „Par aktīvu un veselu
sabiedrību” iesniegums, kurā izteikts lūgums iznomāt pašvaldībai piederošo zemesgabalu daļas
Krasta ielā 2 un Ziedoņu ielā 2C, Bauskā projekta „Bauskas Veikparka izveide” īstenošanai.
Izskatot biedrības „Par aktīvu un veselu sabiedrību” iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Biedrība „Par aktīvu un veselu sabiedrību” vēlas iesniegt projektu „Bauskas Veikparka
izveide” biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass
413.pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projektā paredzēts daţādot atpūtas un sporta iespējas Bauskā,
rīkot vasaras nometnes, veicināt vispārējās fiziskās formas uzlabošanu, vērst jauniešu domāšanu
sporta un veselīga dzīvesveida virzienā un iemācīt jauniešus nodarboties ar veikbordu uz
Bauskas novada pašvaldībai piederošajiem zemesgabaliem Krasta ielā 2 un Ziedoņu ielā 2C,
Bauskā. Lai biedrība varētu projektu realizēt, nepieciešams iznomāt pašvaldībai piederošā
zemesgabala daļu Krasta ielā 2 – 400 m² platībā un zemesgabala daļu Ziedoņu ielā 2C – 50 m²
platībā zemi vismaz uz 7 gadiem.
Nekustamais īpašums Krasta ielā 2, Bauskā, kadastra Nr. 4001 001 0218, sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0218 44672 m² platībā un pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000171202.
Nekustamais īpašums Ziedoņu ielā 2C, Bauskā, kadastra Nr. 4001 007 0044, sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0044 25239 m² platībā un pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 100000195842.
Likumā „Par pašvaldībām” ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Šī projekta realizācija dotu iespēju daţādot
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Landorfs), NOLEMJ:
9

1. Iznomāt biedrībai „Par aktīvu un veselu sabiedrību” zemesgabala daļu Krasta ielā 2,
Bauskā 400 m² platībā (kadastra Nr.4001 001 0218) un zemesgabala daļu Ziedoņu ielā
2C, Bauskā 50 m² platībā (kadastra Nr.4001 007 0044) projekta „Bauskas Veikparka
izveide” īstenošanai.
2. Zemes nomas termiņš – 7 gadi.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar dienu, kad projekts „Bauskas Veikparka
izveide” tiek apstiprināts.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
biedrību „Par aktīvu un veselu sabiedrību” sagatavot zemes nomas līgumu.
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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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 8.p.

Par projekta „Ērgļu estrādes vienkāršotā rekonstrukcija 2.kārta – skatuves
nojumes izbūve” atbalstīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 9.maijā saņemts biedrības „Māmiņu klubs
„Stīga”” valdes priekšsēdētājas I.Kursišas iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projektu „Ērgļu
estrādes vienkāršotā rekonstrukcija 2.kārta – skatuves nojumes izbūve”. Projektu plānots iesniegt
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA ) Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013.gada 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
2012.gadā biedrība realizēja ELFLA projektu „Ērgļu estrādes vienkāršotā
rekonstrukcija, 1.kārta”; tika izbūvēta estrādes dēļu deju grīda un skatuves dēļu grīda.
Nepietiekamā finansējuma dēļ netika izbūvēta skatuves nojume.
2011.gada 8.jūlijā noslēgts nekustamā īpašuma „Ērgļu parks” patapinājuma līgums ar
biedrību „Māmiņu klubs „Stīga””; 2012.gadā līgums tika pagarināts līdz 2019.gada 10.jūlijam.
Lai biedrība varētu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu, kā arī realizēt projektu, biedrībai
nepieciešams līgums vismaz uz 7 gadiem.
2010.gada 9.novembrī biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 35.2.1.punkts
paredz – biedrībai un nodibinājumam, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā
sabiedriskā labuma darbības jomai (apstiprinājuma gadījumā), gūst 100 % ES fonda atbalstu.
Pamatojoties uz likuma „Par pasšvaldībām”15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1
punktu, 5.panta trešo, piekto un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Māmiņu klubs „Stīga”” projekta „Ērgļu estrādes vienkāršotā
rekonstrukcija, 2.kārta – skatuves nojumes izbūve” ieceri.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar biedrību „Māmiņu klubs „Stīga”” vienošanos par 2011.gada 8.jūlijā
noslēgtā bezatlīdzības (patapinājuma) līguma termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada
10.jūlijam.
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 9.p.

Par projekta „Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūras
pilnveidošana” iesniegšanu
Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem Latvijā, Igaunijā, Somijā un
Zviedrijā, lai attīstītu velokultūru Centrālbaltijas teritorijā, ievieš projektu „CentralBaltic
Cycling" jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas
teritorijā". Projekta mērķis ir veicināt Centrālbaltijas reģiona konkurētspēju Eiropas tūrisma
tirgū, paplašinot tūrisma produktu piedāvājumu projekta aptvertajās teritorijās, un tas tiek
īstenots kopš 2012.gada janvāra ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansiālu atbalstu Centrālās Baltijas jūras IN-TERREG IV A programmas 2007–2013
ietvaros.
Projekta ieviešanas gaitā veikta gan pašreizējās situācijas analīze, gan apzināts velotūrisma
iespēju potenciāls, gan arī attīstīti jauni tūrisma produkti Zemgalē. Projekta galvenais ieguvums
ir kopīga velomaršrutu tīkla izveidošana, kas dod iespēju tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem
izmantot jaunas velotūrisma iespējas. Ja jaunizveidoto tūrisma produktu izmantošanā iesaistīsies
arī tūrisma sektorā darbojošies uzņēmēji, tad ieguvums no šī projekta būs ne tikai tūristiem un
iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem un tautsaimniecībai.
Projekta ietvaros Bauskas novadā izveidoti 3 velomaršruti, kurus plānots marķēt ar
velomaršrutu norādes zīmēm. Izveidotie maršruti iekļauti tūrisma izdevumos „Velomaršrutu
ceļvedis Zemgales reģions” un „Zemgales reģiona velomaršrutu karte”, kas ceļotajiem pieejama
jau šajā velobraukšanas sezonā.
Viens no būtiskākajiem faktoriem velomaršrutu veiksmīgai tālākai attīstībai ir labi
apsaimniekota un velobraucējiem draudzīga infrastruktūra. Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi projekta
priekšlikumu „Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana”, lai velomaršrutus
aprīkotu ar drošām velosipēdu novietnēm un informācijas stendiem.
Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
12

Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļai sagatavot un iestādei „Bauskas novada administrācija” līdz 2013.gada
15.maijam iesniegt projekta „Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana”
iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā .
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 3628,79, t.sk. PVN 21 % Ls 629,79. ELFLA
līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 2699,10, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 299,90 un
neattiecināmās izmaksas Ls 629,79, kas kopā ir Ls 929,69.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada
pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta
līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas vecāko speciālisti Egiju Stapkēviču.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 10.p.

Par projekta „Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā”
iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā”,
lai radītu apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, atbalstītu jauniešu iniciatīvas,
veicinātu saturīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, rosinātu jauniešu interesi par
inţenierzinātnēm, kā arī attīstītu to teorētiskās zināšanas un prasmes robotikas, programmēšanas,
enerģētikas, fizikas disciplīnu zinātņu jomās, un lūdz to līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projekta gaitā paredzēts Bauskas Bērnu un jauniešu centra telpās Bauskā, Rīgas ielā 8 izveidot
tehniskās jaunrades automodelisma trasi un iegādāties inventāru velopulciņa izveidošanai.
Projekts sniegtu iespēju jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstināt un ieinteresēt
jauniešus pievērsties inţenierzinātnēm, rosināt jauniešos interesi par mehāniku un fiziku,
veicināt izpratni par rotācijas kustības darbību, inerces īpašībām, automobiļu un velosipēdu
uzbūves pamatprincipiem, kā arī attīstīt modelēšanas spējas.
Projektā paredzētās darbības – izgatavot un uzstādīt automodelisma trasi, iegādāties desmit
automodeļu komplektus un inventāru velopulciņa izveidošanai (galda urbjmašīnas, instrumentu
komplektus, slīpmašīnas, darba galdus, metināmo aparātu, krāsošanas komplektu u.c.) Rīgas ielā
8, Bauskā, Bauskas novadā. Projekta kopējās izmaksas Ls 12 635,00.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu
un jauniešu centrs” sagatavoto projekta pieteikumu „Tehniskās jaunrades
aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā” un uzdot iestādei „Bauskas Bērnu un
14

2.

3.

4.
5.

jauniešu centrs” iesniegt to līdz 2013.gada 15.maijam biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 12 635, no kurām attiecināmās izmaksas
ir Ls 8 000, t.sk. no attiecināmajām izmaksām: ELFLA finansējums ir 90 % jeb Ls 7 200,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb Ls 800, neattiecināmās izmaksas ir
4 635, t.sk. PVN 21 % Ls 2 653,35.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013. gada budţeta
līdzekļiem.
Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes
„Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” direktoru.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 11.p.

Par projekta „Aktīvās atpūtas zonu izveide Bauskas novadā” iesniegšanu
Bauskas novada Vecsaules, Ceraukstes, Dāviņu un Meţotnes pagastu pārvaldes
sagatavojušas priekšlikumus projekta „Aktīvās atpūtas zonu izveide Bauskas novadā” izstrādei,
lai daţādotu vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, veicinātu iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sporta interešu klubu attīstību Bauskas novadā, un lūdz to līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Lai daţādotu vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, veicinātu iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sporta interešu klubu attīstību Bauskas novadā, ir iespēja papildināt un
atjaunot iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošu sporta aprīkojumu, kas nepieciešams gan ikdienas
treniņu nodrošināšanai, gan daţādu sporta spēļu organizēšanai.
Projektā paredzētās darbības – aprīkot ar āra trenaţieriem un ielu vingrošanas elementiem
atpūtas zonas Bauskas novada septiņos ciemos: Vecsaules pagasta Vecsaules, Ozolaines, Kūdras
un Zvaigznes ciemos; Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā; Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā un
Meţotnes pagasta Strēlnieku ciemā. Projekta kopējās izmaksas Ls 16 500.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
sagatavot un līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt projekta „Aktīvās atpūtas zonu
izveide Bauskas novadā” aprīkošana” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 16 500, t.sk. PVN 21 % Ls 2863,64. ELFLA
līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 7200, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 800 un
neattiecināmās izmaksas Ls 8500, kas kopā ir Ls 9300.
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3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013. gada budţeta
līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas vecāko speciālisti Jolantu Lauvu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 12.p.

Par projekta „Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta centrs „Mēmele”” sagatavojusi priekšlikumus
projekta „Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana” izstrādei, lai daţādotu vietējo iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta interešu
klubu attīstību Bauskas novadā, un lūdz to līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta centrs „Mēmele”” organizē sporta pasākumus
daţādos sporta veidos Bauskas novada, starpnovadu, Latvijas un starpvalstu mērogā.
Lai daţādotu vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, veicinātu iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sporta interešu klubu attīstību Bauskas novadā, ir iespēja papildināt un
atjaunot sporta bāzes nodrošinājumu, kas nepieciešams gan ikdienas treniņu nodrošināšanai, gan
daţādu sporta veidu sacensību organizēšanai.
Projektā paredzētās darbības – sporta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana sporta centra
bāzē Pilskalna ielā 26; sporta bāzē Uzvaras ielā 10A un Bauskas novada Īslīces pagasta
Rītausmu ciemā „Sporta kompleksa" teritorijā. Projekta kopējās izmaksas Ls 24 200.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
sagatavot un līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt projekta „Sporta inventāra
piegāde un uzstādīšana” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 24 200, t.sk. PVN 21 % Ls 4 200. ELFLA
līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 18 000, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 2 000 un
neattiecināmās izmaksas Ls 4200, kas kopā ir Ls 6200.
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3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta
līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”
direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 13.p.

Par projekta „Tirdzniecības stendu izveide Bauskas pilsētā” iesniegšanu
Lai veidotu Bauskas pilsētas vidi estētiskāku un pievilcīgāku, uzlabotu infrastruktūru
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem, ir sagatavots
priekšlikums projekta „Tirdzniecības stendu izveide Bauskas pilsētā” izstrādei.
Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētās darbības – astoņu tirdzniecības stendu iegāde un uzstādīšana pie ēku
nekustamā īpašuma Dārza ielā 7, Bauskā, Bauskas nov., lai nodrošinātu ērtu un kvalitatīvu
tirdzniecību. Projekta kopējās izmaksas Ls 7200.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
sagatavot un līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt projekta „Tirdzniecības stendu
izveide Bauskas pilsētā” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 7 200 t.sk. PVN 21 % Ls 1 249,59. ELFLA
līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 5 355,37 Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 595,04 un
neattiecināmās izmaksas Ls 1 249,59, kas kopā ir Ls 1844,63.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta
līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieku.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 14.p.

Par projekta „Bauskas novada kultūras centru infrastruktūras uzlabošana”
iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs” sagatavojusi priekšlikumus
projekta „Bauskas novada kultūras centru infrastruktūras uzlabošana” izstrādei un lūdz to
līdzfinansēt. Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” organizē kultūras
pasākumus visā Bauskas novada teritorijā. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pasākumu organizēšanu
un norisi Bauskas novadā, ir iespēja veikt kultūras centru infrastruktūras uzlabošanu.
Projektā paredzētās darbības – remontdarbi Ceraukstes Tautas namā un
daudzfunkcionālajā centrā „Strēlnieki”, skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana kultūras centrā
„Kamarde” un spoguļu sienas izveide Īslīces kultūras namā. Projekta kopējās izmaksas Ls
30215,49.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
sagatavot un līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt projekta „Bauskas novada
kultūras centru infrastruktūras uzlabošana” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 30 215,49, t.sk. PVN 21 % Ls 5244,01. ELFLA
līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 18 000 Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 2000 un
neattiecināmās izmaksas Ls 10 215,49, kas kopā ir Ls 12 215,49.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta
līdzekļiem.
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4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 15.p.

Par projekta „Bauskas Kultūras centra aprīkošana 2.kārta” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs” sagatavojusi priekšlikumus
projekta „Bauskas Kultūras centra aprīkošana, 2.kārta” izstrādei un lūdz to līdzfinansēt. Projektu
plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Lauku
attīstības programmas 2007.– 2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” organizē kultūras
pasākumus visā Bauskas novada teritorijā. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pasākumu organizēšanu
un norisi Bauskas novadā, ir iespēja papildināt un atjaunot tehnisko aprīkojumu.
Projektā paredzētās darbības – gaismas un audiotehnikas iegāde Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” un Ceraukstes Tautas namam. Projekta kopējās
izmaksas Ls 9 680.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
sagatavot un līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt projekta „Bauskas Kultūras centra
aprīkošana, 2.kārta” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 9 680, t.sk. PVN 21 % Ls 1680. ELFLA
līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 7200 Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 800 un
neattiecināmās izmaksas Ls 1680, kas kopā ir Ls 2480.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta
līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
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prot.Nr.10, 16.p.

Par projekta „Multimediju studija jauniešiem” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Multimediju studija jauniešiem”, lai radītu apstākļus
jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, atbalstītu jauniešu iniciatīvas un veicinātu jauniešu
sociālo iekļaušanu un līdzdalību, aktīvi iesaistot viņus sabiedriskajos procesos, un lūdz to
līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projekta gaitā paredzēts Bauskas Bērnu un jauniešu centra telpās Bauskā, Rīgas ielā 8
izveidot un aprīkot multimediju studiju, kurā jauniešiem būtu iespēja lietderīgi pavadīt brīvo
laiku, izprast un uzlabot moderno tehnoloģiju lietošanas prasmes, apgūt iemaņas video,
animācijas un fototehnikās, attīstīt radošo domāšanu un veicināt vienaudţu izglītošanu,
izmantojot mūsdienīgu tehnoloģiju iespējas.
Projektā paredzētās darbības – telpu remonts Rīgas ielā 8, Bauskā, Bauskas novadā,
tehnoloģiju, aprīkojuma un mēbeļu iegāde. Projekta kopējās izmaksas Ls 28 784,24.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” sagatavot un līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt projekta
„Multimediju studija jauniešiem” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 28 784,24, t.sk. PVN 21 % Ls 4995,61. ELFLA
līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 18 000 Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 2000 un
neattiecināmās izmaksas Ls 8784,24, kas kopā ir Ls 10784,24.
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3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta
līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes
„Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
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BAUSKAS NOVADA DOME
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Bauskā
2013.gada 13.maijā

prot.Nr.10, 17.p.

Par projekta „Pansionāta „Derpele” remontdarbi sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai” iesniegšanu
Lai nodrošinātu nepieciešamo pakalpojumu pieejamību un veicinātu dzīves kvalitāti
vietējiem iedzīvotājiem pansionātā „Derpele” un tās struktūrvienībā „Īslīces veco ļauţu sociālās
aprūpes centrs”, ir sagatavots priekšlikums projekta „Pansionāta „Derpele” remontdarbi sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai” izstrādei.
Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētās darbības: pansionāta „Derpele” ēkas pamatu siltināšana 2 m augstumā
pa perimetru un tās struktūrvienībā „Īslīces veco ļauţu sociālās aprūpes centrs” ēkas jumta
seguma nomaiņa, bēniņu un paţobeļu siltināšana. Projekta kopējās izmaksas Ls 32939,20.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
sagatavot un līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt projekta „Pansionāta „Derpele”
remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai” biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 32939,20, t.sk. PVN 21 % Ls 5716,72. ELFLA
līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 18 000 Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 2000 un
neattiecināmās izmaksas Ls 12939,20, kas kopā pašvaldībai ir Ls 14939,20.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta
līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele””” direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
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prot.Nr.10, 18.p.

Par atbalstu projektam „Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana Pāces
ciemā un Uzvaras ciemā" un zemes vienību daļu iznomāšanu biedrībai
„Sadarbības tilts”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 9.maijā saņemts biedrības „Sadarbības tilts”
iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta „Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana Pāces
ciemā un Uzvaras ciemā” ideju. Projektu plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (turpmāk – ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam 4.ass
413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzēts uzstādīt vingrošanas elementus sporta aktivitātēm – Uzvaras ciemā netālu no
Uzvaras vidusskolas un Pāces ciemā uz pašvaldībai piederošās zemes, uz kuras jau ir futbola
vārti. Pācē tiks uzstādīti atpūtas soliņi, atkritumu urnas un divu veidu šūpoles, kā arī veikta
meliorācija laukumam, uz kura pēc lietus vienmēr ilgi stāv ūdens. Uzvaras vidusskolā visiem
pieejamā sporta zālē tiks uzstādīts florbola laukuma aprīkojums, jo iedzīvotājiem interese par to
ir ļoti liela. Projekta kopējās izmaksas – Ls 19130,34.
Nekustamais īpašums „Pāces mazdārziņi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., ar kadastra
Nr.4060 004 0174 sastāv no vienas zemes vienības 1,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060
004 0174 un pieder Bauskas novada pašvaldībai.
Nekustamais īpašums ,,Uzvaras vidusskola”, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov. (adrese: Sporta
iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.) ar kadastra Nr.4060 007 0252 sastāv no vienas zemes
vienības 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0252 un pieder Bauskas novada
pašvaldībai.
Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90 %.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 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), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Sadarbības tilts” projekta iesniegumu „Publiski pieejamas
teritorijas labiekārtošana Pāces ciemā un Uzvaras ciemā”.
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2.
Iznomāt biedrībai „Sadarbības tilts” pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
daļas: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 004 0174 daļu 0,49 ha platībā Pāces
ciemā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 007 0252 daļu 0,1 ha platībā
Uzvaras ciemā uz 7 (septiņiem) gadiem, nosakot nomas maksu 1,5 % no zemes
kadastrālās vērtības.
3.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt finansējumu biedrībai Ls 1913,03
projekta īstenošanai no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļiem.
4.
Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar dienu, kad projekts „Publiski
pieejamas teritorijas labiekārtošana Pāces ciemā un Uzvaras ciemā” tiek apstiprināts.
5.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
noslēgt ar biedrību „Sadarbības tilts” zemes nomas līgumu.
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