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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 15.oktobrī

prot.Nr.8, 1.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežotnes internātvidusskolai
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Meţotnes internātvidusskola” direktores Daces Peņķes 2013.gada 24.septembra
iesniegums Nr.114, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu paceļamu siltinātu vārtu ar
iebūvētām durvīm personālam iegādi un uzstādīšanu.
Speciālisti, apskatot objektu dabā, konstatējuši, ka jaunā granulu katla ievietošanai telpā
piemērotākais un lietderīgākais risinājums ir esošā loga un sienas zem šī loga demontāţa, to
vietā ierīkojot paceļamus siltinātus vārtus ar iebūvētām durvīm personālam.
Prognozējamās izmaksas šo darbu veikšanai ir Ls 1400 (viens tūkstotis četri simti latu).
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Meţotnes
internātvidusskola” no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta atlikuma gada beigās
paceļamo siltināto vārtu ar iebūvētām durvīm personālam iegādei un uzstādīšanai Ls 1400
(viens tūkstotis četri simti latu).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iestādei „Meţotnes internātvidusskola”
iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.8, 3.p.

Par aizņēmumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola” materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai
Lai nodrošinātu Meţotnes internātvidusskolas tālāku fukcionēšanu, Bauskas novada
dome 2013.gada 30.maijā pieņēma lēmumu „Par vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientētu programmu īstenošanu Meţotnes internātvidusskolā”, kurā paredzēts, ka skola ar
2013./2014.m.g. piedāvā no jauna apgūt vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta
virziena programmas – „ Aprūpētājs” un „Metālapstrāde”.
Lai varētu licencēt un akreditēt profesionālās izglītības programmas, nodrošinātu
nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un atbilstoši profesijas specifikācijai aprīkotu telpas,
saskaņā ar pieņemto lēmumu tika veikts iepirkums ID Nr.BNA 2013/089 „Metināšanas
inventāra, aprūpētāju inventāra, uzkopšanas inventāra un mēbeļu piegāde Meţotnes
internātvidusskolai”:
1)
iepirkuma 1.daļa „Metināšanas inventāra piegāde Meţotnes internātvidusskolai”,
paredzamā līguma summa Ls 7 167,86;
2) iepirkuma 2.daļa „Aprūpētāju inventāra piegāde Meţotnes internātvidusskolai”, paredzamā
līguma summa Ls 2 641,43;
3)
iepirkuma 3.daļa „Mēbeļu piegāde Meţotnes internātvidusskolai”, paredzamā līguma
summa Ls 1 161,60.
Kopējā plānotā iepirkuma līgumu summa Ls 10 970,89.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 22.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta trešo daļu, kas pieļauj pašvaldībai
uzņemties ilgtermiņa saistības izglītības iestāţu investīciju projektiem, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem 2.punktu, 15.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2013.gadā ņemt aizņēmumu Ls 10 971 (desmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viens lats) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes „Meţotnes internātvidusskola” materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 2 (divi) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.8, 4.p.

Par aizņēmumu Grenctāles kultūras nama remontdarbu veikšanai
2012.gada 28.jūnijā Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija” sagatavoja un iesniedza projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības
uzlabošana 1.kārta” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā. Projekta īstenošanas rezultātā 2012.gadā tika veikta Grenctāles kultūras
nama galvenās ieejas durvju nomaiņa, sānu ieejas lieveņa un durvju rekonstrukcija, kā arī
elektroapgādes tīkla rekonstrukcija. Lai doktorātu un bibliotēku varētu apmeklēt māmiņas ar
maziem bērniem un iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, pie sānu ieejas tika izbūvēts panduss.
Lai nodrošinātu visiem novada iedzīvotājiem pieejamību kultūras pasākumiem, kas
notiek Grenctāles kultūras namā, ir nepieciešams turpināt kultūras nama pieejamības uzlabošanu,
rekonstruējot galvenās ieejas lieveni un priekšlaukumu. 2013.gadā 25.aprīlī tika pieņemts
Bauskas novada domes lēmums „Par projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana
2.kārta” iesniegšanu”. Projekta pieteikums 2013.gada 14.maijā tika iesniegts biedrības „Bauskas
rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā un 2013.gada 27.septembrī Lauku
atbalsta dienesta Zemgales reģionālā pārvalde pieņēma lēmumu par projekta apstiprināšanu.
2013.gada 14.maijā tika veikta iepirkuma procedūra „Remontdarbi Bauskas novada pašvaldības
iestādēs”, identifikācijas Nr.2013/046/ELFLA, kā rezultātā līguma slēgšanas tiesības par
Grenctāles kultūras nama remontdarbu veikšanu tika piešķirtas SIA „Kvintets M” par kopējo
līgumcenu Ls 36 489,31 (bez PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2013.gadā ņemt aizņēmumu Ls 40 552 (četrdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit divi
lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu
likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi Grenctāles kultūras
nama remontdarbu veikšanai.
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2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 3 (trīs) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.8, 5.p.

Par līdzfinansējumu projektam „Bauskas novada vēstures unikālas liecības –
19.gadsimta katafalka restaurācija”.
2013.gada 7.oktobrī saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzeja” (turpmāk Bauskas NMM) iesniegums par
līdzfinansējumu projektam „Bauskas novada vēstures unikālas liecības – 19.gadsimta katafalka
restaurācija”.
Bauskas NMM muzeja struktūrvienībā „Viļa Plūdoņa memoriālais muzejs „Lejenieki””
muzeja krājumā atrodas 19.gadsimta bēru rati (katafalks), kas daudzus gadu desmitus glabājušies
Bauskas evaņģēliski luteriskās Sv.Gara baznīcas tornī.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 7422,88. 2013.gada 25.jūlijā tika pieņemts Bauskas
novada domes lēmums par projekta „Bauskas novada vēstures unikālas liecības – 19.gadsimta
katafalka restaurācija” iesniegšanu. Lēmumā tika paredzēts pašvaldības atbalsts 15 % no
projekta kopējām izmaksām, jeb Ls 1113,43.
Projekts tika atbalstīts Valsts Kultūrkapitāla fonda 2013.gada 3.kultūras projektu
konkursā Kultūras mantojuma nozarē un saņēma daļēju finansējumu Ls 2000 apmērā. Projekta
kopējās izmaksas projekta daļējai realizācijai ir Ls 2500 lati, tai skaitā Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansējums 80 % jeb 2000 lati un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 20 %, jeb
Ls 500.
2013.gada 2.oktobrī tika noslēgts projekta finansēšanas līgums Nr.2013-3-KMA023. Par
atlikušo finansējuma daļu ir plānots gatavot projekta iesniegumu nākošajā Valsts Kultūrkapitāla
fonda projektu konkursā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs”
realizēt projektu „Bauskas novada vēstures unikālas liecības – 19.gadsimta katafalka
restaurācija” daļējā apmērā.
2. Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai piešķirt papildu finansējumu Ls 500 iestādei
„Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” no iestādes „Bauskas novada administrācija”
budţeta programmas „Projekta sagatavošanas izdevumi”.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” iekļaut kārtējos
budţeta grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
5

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 15.oktobrī

prot.Nr.8, 6.p.

Par projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”
sagatavošanu un iesniegšanu
Projekta „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī Bauskas vecpilsētā,
sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, darbavietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves
vietas pievilcību.
SIA „Projektēšanas birojs KTA” ir izstrādājusi tehnisko projektu „Rīgas ielas, posmā no
Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60, rekonstrukcija”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.843 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes
„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” trešās atlases kārtas prasībām un Valsts
reģionālās attīstības aģentūras 2013.gada 23.jūlija vēstuli Nr.2.2-2/2792 iesniegt projekta
iesniegumu 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” trešās atlases
kārtas ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), NOLEMJ:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļai sagatavot projekta pieteikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
14.septembra noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai
attīstībai” trešās atlases kārtas prasībām, iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.
2. Sagatavot un aktualizēt nepieciešamo dokumentāciju, nodrošināt nepieciešamo atļauju un
analīţu veikšanu.
3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 975 760,78 (EUR 1 388 382,50), ERAF
līdzfinansējums ir Ls 497 638,00 (EUR 708 075,08), jeb 51,00 % no attiecināmajām izmaksām,
valsts budţeta dotācija Ls 21 954,62 (EUR 31238,61) jeb 2,25 %, pašvaldības līdzfinansējums
Ls 456 168,16 (EUR 649 068.82) jeb 46,75 %.
4. Projekta atbalsta gadījumā, 2014.gadā nodrošināt projekta priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Par aizņēmumu projekta „Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana”
īstenošanai
2013.gada 13.maijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par projekta „Sporta
inventāra piegāde un uzstādīšana” iesniegšanu” (turpmāk – Projekts). Projekta pieteikums tika
izstrādāts un 2013.gada 14.maijā iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
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 - 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 23 163,86.
2013.gada 22.augustā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes
lēmums Nr.06.6-11/13/1622 par Projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „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 „Sporta inventāra piegāde un
uzstādīšana” īstenošanai Ls 19 718 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit lati) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 2 (divi) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
7

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 15.oktobrī

prot.Nr.8, 8.p.

Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada kultūras centru infrastruktūras
uzlabošana” īstenošanai
2013.gada 13.maijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par projekta „Bauskas
novada kultūras centru infrastruktūras uzlabošana” iesniegšanu” (turpmāk – Projekts). Projekta
pieteikums tika izstrādāts un 2013.gada 14.maijā iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai 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 – 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 28 442,70.
2013.gada 23.augustā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes
lēmums Nr.06.6-11/13/1631 par Projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „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 novada kultūras
centru infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai Ls 24 843 (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti
četrdesmit trīs lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 2 (divi) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 15.oktobrī

prot.Nr.8, 9.p.

Par aizņēmumu projekta „Bauskas Kultūras centra aprīkošana – 2.kārta”
īstenošanai
2013.gada 13.maijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par projekta „Bauskas
Kultūras centra aprīkošana - 2.kārta” iesniegšanu” (turpmāk – Projekts). Projekta pieteikums tika
izstrādāts un 2013.gada 14.maijā iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
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 – gaismas un audiotehnikas iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas Kultūras centrs” un Ceraukstes Tautas namam. Projekta kopējās izmaksas Ls 9239,91.
2013.gada 16.augustā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes
lēmums Nr.06.6-11/13/1564 par Projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „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 Kultūras centra
aprīkošana - 2.kārta” īstenošanai Ls 7865 (septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci lati) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 1 (viens) gads, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa veicama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
9

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 15.oktobrī

prot.Nr.8, 10.p.

Par aizņēmumu projekta „Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas
novadā” īstenošanai
2013.gada 13.maijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par projekta „Tehniskās
jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā” iesniegšanu (turpmāk – Projekts). Projekta
pieteikums tika izstrādāts un 2013.gada 14.maijā iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai 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– izgatavot un uzstādīt automodelisma trasi, iegādāties desmit
automodeļu komplektus un inventāru velopulciņa izveidošanai Rīgas ielā 8, Bauskā. Projekta
kopējās izmaksas Ls 13 795,21, kas apstiprinātas 2013.gada 26.septembra Bauskas novada
domes lēmumā „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 13.maija lēmumā „Par
projekta „Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā” iesniegšanu”.
2013.gada 14.oktobrī Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās pārvalde pieņēma
lēmumu Nr.06.6-11/13/2152 par Projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „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 „Tehniskās jaunrades
aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā” īstenošanai Ls 12 355 (divpadsmit tūkstoši trīs simti
piecdesmit pieci lati) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 1 (viens) gads, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
10

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 15.oktobrī

prot.Nr.8, 11.p.

Par aizņēmumu projekta „Multimediju studija jauniešiem” īstenošanai
2013.gada 13.maijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par projekta „Multimediju
studija jauniešiem” iesniegšanu” (turpmāk – Projekts). Projekta pieteikums tika izstrādāts un
2013.gada 14.maijā iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 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
– telpu remonts Rīgas ielā 8, Bauskā, tehnoloģiju, aprīkojuma un mēbeļu iegāde. Projekta
kopējās izmaksas Ls 24479,95.
2013.gada 20.septembrī tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
pārvaldes lēmums Nr.06.6-11/13/1911 par Projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budţetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „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 „Multimediju studija
jauniešiem” īstenošanai Ls 20 880 (divdesmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit lati) vai
ekvivalentu summu eiro valūtā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 2 (divi) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2014.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budţetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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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 15.oktobrī

prot.Nr.8, 12.p.

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas
novadā” precizēšanu
2013.gada 29.augustā Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus
Nr.13 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17
„Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”.
Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam tika nosūtīti atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2013.gada 26.septembrī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemts
atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt vairākus
precizējumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Koluţs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku
pabalstiem Bauskas novadā” šādus precizējumus:
1. Svītrot 1.punktu.
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Izteikt IV. nodaļu „Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu jaunā redakcijā:
„9. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un vismaz vienam no bērna vecākiem pamata dzīvesvieta
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus
pirms bērna piedzimšanas, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas
reģistrācijas brīţa ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
9.1. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai,
kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja pabalsts ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā.
9.2. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:
9.2.1. 100 latu, ja dzimis viens bērns;
9.2.2. 200 latu, ja dzimuši dvīņi;
9.2.3. 1000 latu, ja dzimuši trīņi.
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9.3. Lai saņemtu pabalstu, bērna vecāks (persona) iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada Sociālais dienests” iesniegumu pabalsta pieprasīšanai un uzrāda šādus
dokumentus:
9.3.1.jaundzimušā bērna dzimšanas apliecību;
9.3.2. vecāka (personas) pasi;
9.3.3. bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā
bērna aizbildnis.
9.4. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildņa iecelšanas
dienas.
9.5. Pabalstu vecākiem (personai) ieskaita norēķinu kontā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas vai pēc vecāku norādes preču piegādātājam vai pakalpojuma
sniedzējam.
10. Lēmums par pabalsta:
10.1. piešķiršanu tiek pieņemts, pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par jaundzimušo un viņa vecākiem (personu);
10.2. atteikumu piešķirt tiek pieņemts, ja bērns pēc dzimšanas nav nodzīvojis ilgāk par
7 diennaktīm, kā arī gadījumos, ja bērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē.
11. Pabalsts natūrā (piemiņas suvenīra veidā), nepārsniedzot 25 latus, bērna vecākam
(personai) sakarā ar bērna piedzimšanu tiek izsniegts pēc vecāka (personas) izvēles:
11.1. Dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas reģistrācijas dienā;
11.2. bērna pirmreizējās dzīvesvietas deklarēšanas brīdī attiecīgajā pagasta pārvaldē, bet pilsētā
deklarētajām personām - Bauskas novada administrācijā, ja bērna dzimšana reģistrēta citas
pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā;
11.3. Dzimtsarakstu nodaļas svinīga pasākuma laikā pilsētas vai pagastu kultūras centrā vienu
reizi ceturksnī.”
3. Svītrot 3.punktu.
4. Svītrot 4.punktu.
5. Svītrot 5.punktu.
6. Svītrot 6.punktu.
7. Svītrot 9.punktu.
8. Svītrot 10.punktu.
9. Svītrot 11.punktu.
10. Svītrot 12.punktu.
11. Veikt atbilstošus precizējumus saistošo noteikumu punktu numerācijā.
Pielikumā: Precizētie Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošie noteikumi Nr.13
„Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos
Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā” uz 2 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 29.augustā

Nr.13

Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17
„Par svētku pabalstiem Bauskas novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt IV. nodaļu „Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” jaunā redakcijā:
„9. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un vismaz vienam no bērna vecākiem pamata dzīvesvieta
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus
pirms bērna piedzimšanas, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas
reģistrācijas brīţa ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
9.3. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai,
kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja pabalsts ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā.
9.4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:
9.2.1. 100 latu, ja dzimis viens bērns;
9.2.2. 200 latu, ja dzimuši dvīņi;
9.2.3. 1000 latu, ja dzimuši trīņi.
11.3. Lai saņemtu pabalstu bērna vecāks (persona) iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada Sociālais dienests” iesniegumu pabalsta pieprasīšanai un uzrāda šādus
dokumentus:
11.3.1. jaundzimušā bērna dzimšanas apliecību;
11.3.2. vecāka (personas) pasi;
11.3.3. bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā
bērna aizbildnis.
11.4. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildņa iecelšanas
dienas.
11.5. Pabalstu vecākiem (personai) ieskaita norēķinu kontā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas vai pēc vecāku norādes preču piegādātājam vai pakalpojuma
sniedzējam.
12. Lēmums par pabalsta:
10.3. piešķiršanu tiek pieņemts, pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par jaundzimušo un viņa vecākiem (personu);
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10.4. atteikumu piešķirt tiek pieņemts, ja bērns pēc dzimšanas nav nodzīvojis ilgāk par
7 diennaktīm, kā arī gadījumos, ja bērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē.
13. Pabalsts natūrā (piemiņas suvenīra veidā), nepārsniedzot 25 latus, bērna vecākam
(personai) sakarā ar bērna piedzimšanu tiek izsniegts pēc vecāka (personas) izvēles:
11.4. Dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas reģistrācijas dienā;
11.5. bērna pirmreizējās dzīvesvietas deklarēšanas brīdī attiecīgajā pagasta pārvaldē, bet pilsētā
deklarētajām personām - Bauskas novada administrācijā, ja bērna dzimšana reģistrēta citas
pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā;
11.6. Dzimtsarakstu nodaļas svinīga pasākuma laikā pilsētas vai pagastu kultūras centrā vienu
reizi ceturksnī.”
1.2. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” lēmumu var
apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) viena
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.”
1.3. Izteikt 19.punktu šādā reakcijā:
„19. Noteikumu 9.2. apakšpunktā un 11.punktā pabalsta apmēru un veidu katru gadu ar lēmumu
nosaka Bauskas novada pašvaldības dome, ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus un
budţetā paredzētos finanšu līdzekļus”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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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
2011.gada 25.augustā
(prot.Nr.15, 15.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2011.gada 25.augustā

Nr.17

Par svētku pabalstiem Bauskas novadā
(Grozījumi 29.08.2013.; precizēti 15.10.2013.)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības svētku
pabalstus (turpmāk – Pabalsts), to personu loku, kurām ir tiesības saņemt minētos
pabalstus, šo pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību.
2. Pabalstus piešķir ģimenēm un personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Bauskas
novada administratīvajā teritorijā.
3. Pabalstus, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, piešķir un izmaksā apstiprinātā
gada budţeta ietvaros.
II. Pabalstu veidi
4. Pabalstu personai vai ģimenei piešķir:
4.1.par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai;
4.2.sakarā ar bērna piedzimšanu;
4.3.nozīmīgās dzīves jubilejās.
III. Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
5. Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai tiek
piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu Bauskas novadā deklarētajām politiski represētajām
personām.
6. Pabalsta apmērs vienai personai ir Ls 30,00 (trīsdesmit latu un 00 santīmi).
7. Pabalsts tiek piešķirts reizi kalendārajā gadā no 1.novembra līdz 30.novembrim bez
personas iesnieguma politiski represētajām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu
Bauskas novadā līdz kārtējā gada 31.oktobrim.
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8. Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai tiek
izmaksāts attiecīgajā Bauskas novada pagasta pārvaldē, bet pilsētā deklarētajām
personām – Bauskas novada administrācijā, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra
sniegtajām ziņām un personas uzrādīto politiski represētās personas statusa un personu
apliecinoša dokumentu pamata.
IV. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.
(26.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)
9. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un vismaz vienam no bērna vecākiem pamata dzīvesvieta
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus
pirms bērna piedzimšanas, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas
reģistrācijas brīţa ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
9.5. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai,
kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja pabalsts ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā.
9.6. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:
9.2.1. 100 latu, ja dzimis viens bērns;
9.2.2. 200 latu, ja dzimuši dvīņi;
9.2.3. 1000 latu, ja dzimuši trīņi.
13.3. Lai saņemtu pabalstu bērna vecāks (persona) iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada Sociālais dienests” iesniegumu pabalsta pieprasīšanai un uzrāda šādus
dokumentus:
13.3.1. jaundzimušā bērna dzimšanas apliecību;
13.3.2. vecāka (personas) pasi;
13.3.3. bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā
bērna aizbildnis.
13.4. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildņa iecelšanas
dienas.
13.5. Pabalstu vecākiem (personai) ieskaita norēķinu kontā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas vai pēc vecāku norādes preču piegādātājam vai pakalpojuma
sniedzējam.
14. Lēmums par pabalsta:
10.5. piešķiršanu tiek pieņemts, pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par jaundzimušo un viņa vecākiem (personu);
10.6. atteikumu piešķirt tiek pieņemts, ja bērns pēc dzimšanas nav nodzīvojis ilgāk par
7 diennaktīm, kā arī gadījumos, ja bērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē.
15. Pabalsts natūrā (piemiņas suvenīra veidā), nepārsniedzot 25 latus, bērna vecākam
(personai) sakarā ar bērna piedzimšanu tiek izsniegts pēc vecāka (personas) izvēles:
11.7. Dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas reģistrācijas dienā;
11.8. bērna pirmreizējās dzīvesvietas deklarēšanas brīdī attiecīgajā pagasta pārvaldē, bet pilsētā
deklarētajām personām - Bauskas novada administrācijā, ja bērna dzimšana reģistrēta citas
pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā;
11.9. Dzimtsarakstu nodaļas svinīga pasākuma laikā pilsētas vai pagastu kultūras centrā vienu
reizi ceturksnī.
V. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās
9. Pabalsts tiek izmaksāts personām, kuras sasniegušas 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu,
kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Bauskas novadā.
10. Pabalstu, nepieprasot personas iesniegumu, piešķir:
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13.1.90 gadu jubilejā - Ls 90,00 (deviņdesmit latu un 00 santīmi);
13.2.95 gadu jubilejā - Ls 95,00 (deviņdesmit pieci lati un 00 santīmi);
13.3.100 un vairāk gadu jubilejā - Ls 100,00 (simts latu un 00 santīmi).
11. Ģimenēm 50, 60 un 70 gadu laulību jubilejās pabalstu piešķir natūrā (piemiņas suvenīra
veidā), nepārsniedzot Ls 20,00 (divdesmit latu un 00 santīmi) apmēru, nepieprasot
iesniegumu.
12. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām
ziņām vai arī pašas ģimenes, vai viņu ģimenes locekļu sniegtajām ziņām un tā izmaksa
vai pabalsta natūrā pasniegšana tiek nodrošināta jubilejas datumā, bet ja jubileja iekrīt
brīvdienā vai svētku dienā – ne vēlāk kā nākošajā darba dienā.
13. Pabalstu naudas izteiksmē vai natūrā nozīmīgās dzīves jubilejā izsniedz Bauskas novada
domes atbildīgā amatpersona, nogādājot to saņēmējam personīgi.
VI. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
14. Amatpersonas faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1,
Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) viena mēneša laikā no amatpersonas faktiskās rīcības
brīţa.
15. Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007).
VII. Noslēguma jautājumi
16. Noteikumu 10.un14.punktā pabalsta apmēru un veidu katru gadu ar lēmumu nosaka
Bauskas novada pašvaldības dome, ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus un
budţetā paredzētos finanšu līdzekļus.
17. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” lēmumu var
apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) viena
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas. (Grozīts ar
26.08.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
18. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.
19. Noteikumu 9.2. apakšpunktā un 11.punktā pabalsta apmēru un veidu katru gadu ar
lēmumu nosaka Bauskas novada pašvaldības dome, ņemot vērā iepirkuma procedūras
rezultātus un budţetā paredzētos finanšu līdzekļus. (Grozīts ar 26.08.2013.saistošajiem
noteikumiem Nr.13.)
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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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 15.oktobrī

prot.Nr.8, 13.p.

Par Bauskas novada domes delegācijas atbildes vizīti uz sadraudzības pilsētu
Hašuri Gruzijā
2013.gada 7.oktobrī Bauskas novada pašvaldībā saņemts Hašuri (Gruzija) pašvaldības
uzaicinājums piedalīties starptautiskā pasākumā „Hašuri dienas – 2013”, kas notiks 2013.gada 2.
un 3.novembrī.
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, J.Feldmanis,
D.Jātniece, U.Koluţs, J.Landorfs, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriņķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas”
1 (A.Novickis), nebalso 3 (V.Grigorjeva, A.Jātnieks, I.Nagņibeda), NOLEMJ:
1. Atļaut Bauskas novada domes deputātiem: Alvim Feldmanim, Verai Grigorjevai, Initai
Nagņibedai un Arnoldam Jātniekam doties komandējumā uz Hašuri (Gruzija).
Komandējuma mērķis: piedalīties Hašuri pašvaldības organizētajā vizītē un
starptautiskajā sadraudzības pasākumā „Hašuri dienas – 2013”, lai pārrunātu turpmākās
sadarbības virzienus un izvērtētu jau paveikto.
Komandējuma ilgums divas dienas: no 2013.gada 2.novembra līdz 2013.gada
3.novembrim.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, atlīdzināt Bauskas novada domes
deputātiem Alvim Feldmanim, Verai Grigorjevai, Initai Nagņibedai un Arnoldam
Jātniekam ceļa izdevumus.
3. Piešķirt pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” papildu finansējumu Ls
1107,64 aviobiļešu rezervācijai uz Tbilisi no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās.
4. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļai finansējuma piešķīrumu iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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