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Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaľā 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 23.oktobra atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret”nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Indrai Liepai par īpašu ieguldījumu kultūras un mākslas popularizēšanā, novada vides
attīstībā un starptautisko kultūras sakaru veidošanā.
(Pieteikuma iesniedzēji: biedrība „Bauskas vecpilsēta”, biedrība „Meistars Gothards”,
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs, mākslas vēsturniece A.Ušča un biedrība
„Bauskas Zonta klubs” un biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”.)
2. Aldonai Sormulei par ieguldījumu izglītībā latviešu valodas mazākumtautības
programmā un latviešu tautas tradīciju popularizēšanu un kopšanu
(Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas 2.vidusskolas direktore Vera Grigorjeva.)
3. Mudītei Strazdiņai par ilggadēju, radošu un veiksmīgu darbu Bauskas rajona izglītības
sistēmas pilnveidē un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju
(Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas 2.vidusskolas direktore Vera Grigorjeva.)
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Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu
2013.gada 14.oktobrī Bauskas novada pašvaldībā saľemts nodibinājuma „Fonds Sibīrijas
bērni” iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanu
un izdošanu krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” veidošanu.
Pamatojoties uz 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, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” lūgumu, piešķirot finansējumu Ls 200 apmērā
grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un izdošanai krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur
palika tēvi?” veidošanai.
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetā paredzētajiem
līdzekļiem iestādei „Bauskas novada administrācija”.
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Par Ceraukstes pagasta bibliotēkas biznesa atbalsta telpas remontu
Bauskas novada pašvaldībā saľemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Centrālā bibliotēka” direktores B.Tormanes iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu
finansējumu Ls 4415,24 Ceraukstes bibliotēkas biznesa atbalsta telpas remontam. Minēto
aktivitāti paredzēts īstenot Latvijas – Lietuvas pārrobeţu projekta „Uzľēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobeţu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros. Ēka, kurā ir izvietota Ceraukstes
bibliotēka ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” pārvaldīšanā.
Speciālisti ir pārbaudījuši konkrēto telpu un sagatavojuši prognozēto būvdarbu izmaksu tāmi.
Prognozējamās izmaksas ir Ls 4415.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 42.panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 17.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Ceraukstes pagasta pārvalde” papildu
finansējumu Ls 4415 no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu
atlikuma gada beigās telpas remontam Ceraukstes pagasta bibliotēkā biznesa atbalstam.
2. Uzdot iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājam Viesturam Janševskim veikt
zemsliekšľa iepirkuma procedūru telpas remontam Ceraukstes pagasta bibliotēkā biznesa
atbalstam.
3. Atļaut iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājam Viesturam Janševskim slēgt
līgumu par darbu izpildi ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto pretendentu,
informējot par noslēgto līgumu iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” direktori Baibu
Tormani.
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas Kultūras centrs”
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” norēķiniem par degvielas
izdevumiem, izvērtējot atlikušos līdzekļus iestādes budţetā, ir nepieciešami papildu finanšu
līdzekļi plānotajiem pasākumiem Ls 2000.
Saistībā ar Dziesmu un deju svētkiem nepieciešamo kopmēģinājumu skaita palielināšanos
un vairākiem braucieniem uz koncertiem, amatierkolektīviem palielinājies degvielas patēriľš.
2013.gadā piešķirtie līdzekļi, kuri bija jāplāno iepriekšējā budţeta gada ietvaros, nenosedz reālo
patēriľu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt papildu finansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu
atlikuma gada beigās Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” degvielai
Ls 2000 apmērā.
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
2013.gada 9.oktobra iesniegumu par papildu līdzekļu piešķiršanu virtuves bloka izveidošanai
Slimnīcas ielā 4, Bauskā un 2013.gada 11.oktobra iesniegumu par papildu līdzekļu piešķiršanu
telpu remontam Slimnīcas ielā 4, Bauskā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 42.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 3136 (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit seši lati) iestādei „Vispārēja
tipa pansionāts „Derpele””, tajā skaitā virtuves bloka izveidošanai Slimnīcas ielā 4, Bauskā Ls
1875 un telpu remontam Slimnīcas ielā 4, Bauskā Ls 1261.
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Par līdzfinansējumu biedrībai „Meistars Gothards” mākslas plenēra
„Bauskas vasara 2014” organizēšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 10.oktobrī saľemts biedrības „Meistars Gothards”
iesniegums, kurā lūgts piešķirt līdzfinansējumu mākslas plenēra „Bauskas vasara 2014”
organizēšanai.
Divpadsmit gadu laikā biedrības „Meistars Gothards” mākslas salons ir kļuvis par iedzīvotāju
tālākizglītības un radošuma centru. Jau desmit gadus, sadarbojoties ar Bauskas novada
pašvaldību un pateicoties biedrības vadītājas iniciatīvai un uzľēmībai, Bauskā tiek organizēts
mākslinieku plenērs „Bauskas vasara”.
Lai plānotu mākslas plenēra norisi 2014.gadā, tiek lūgts līdzfinansēt materiālus (krāsas
un audeklus) par Ls 356 ēdināšanas pakalpojumus 11 dienas 15 dalībniekiem jeb Ls 825 un
publicitātes izmaksas (afišas, ielūgumi) Ls 80.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Meistars Gothards” organizēto mākslas plenēru „Bauskas vasara 2014”.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budţetu 2014.gadam, paredzēt mākslas plenēra
„Bauskas vasara 2014” atbalstam finansējumu Ls 1261.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par finansējumu biedrībai „Meistars Gothards” gleznošanas studijas
darbības nodrošināšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 10.oktobrī saľemts biedrības „Meistars Gothards”
iesniegums, kurā lūgts piešķirt finansējumu Ls 300 gleznošanas studijas tālākas darbības
nodrošināšanai.
Gleznošanas studija pastāv jau astoľus gadus, tajā darbojas 30 dalībnieku. Studija ir
kļuvusi par Bauskas kultūrvides nozīmīgu sastāvdaļu. Bauskas novadā bijušas 14 izstādes, 5
izstādes bijušas Rīgā, Ventspilī, Aizkrauklē, Ikšķilē un Jēkabpilī, tādejādi popularizējot Bauskas
novadu.
Divpadsmit gadu laikā mākslas salons „Meistars Gothards” ir kļuvis par iedzīvotāju
tālākizglītības un radošuma centru. Profesionālu mākslinieku un amatnieku vadībā ik nedēļu
interesenti var apgūt glezniecības pamatus un daţādas lietišķās mākslas tehnikas. Sadarbībā ar
Nacionālā mākslas muzeja speciālistiem Indra Liepa Bauskā ir organizējusi mākslas un kultūras
vēstures lekciju ciklu plašam interesentu lokam.
Jau desmito gadu, pateicoties biedrības vadītājas iniciatīvai un uzľēmībai, Bauskā tiek
organizēts mākslinieku plenērs „Bauskas vasara”, bet šogad arī pirmais tēlniecības plenērs.
Lai pilnveidotu gleznošanas studijas darbu 2014.gada 6.janvārī plānots iesniegt projekta
pieteikumu Teterevu fonda atklātajā projektu konkursā. Piešķirtais finansējums ir nosacījums, lai
piedalītos projektu konkursā un noorganizētu kultūrvēstures lekciju ciklu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (J.Feldmanis), NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrību „Meistars Gothards” un nodrošināt līdzfinansējumu gleznošanas studijai
materiālu iegādei.
2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu Ls 300 no Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budţeta programmā „Projektu sagatavošanas izdevumi” paredzētajiem
līdzekļiem gleznošanas studijas tālākas darbības nodrošināšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde”
ūdenssaimniecības projekta īstenošanai Garozas ciemā
2011.gada 24.augustā noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/021/052
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” starp Bauskas novada pašvaldības iestādi „Meţotnes pagasta
pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Bauskas novada Meţotnes
pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Bauskas novada dome 2013.gada 30.maijā pieľēma lēmumu „Par aizľēmumu projekta
„Bauskas novada Meţotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai”,
kas paredzēja ľemt aizľēmumu projekta īstenošanai Ls 172 088 ar mērķi nodrošināt finansējumu
arī projekta izmaksu palielinājumam atbilstoši iepirkuma rezultātam.
Ievērojot to, ka aizľēmums tiek piešķirts atbilstoši Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
noslēgtajā līgumā norādītajam kopējo izmaksu apmēram un tas ir Ls 82 206, tad projekta
īstenošanas pabeigšanai nepieciešami Ls 21 540.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu un likuma
„Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Meţotnes pagasta pārvalde” no Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu finansējumu Ls 21 540
(divdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit lati) projekta „Bauskas novada Meţotnes
pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanas pabeigšanai.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par papildu valsts budžeta dotācijas sadali mācību līdzekļu iegādei
Saskaľā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budţetu 2013.gadam””, Izglītības un
zinātnes ministrijas programmas „Vispārējā izglītība” apakšprogrammā „Mācību literatūras
iegāde” ir apstiprināta papildu dotācija Bauskas novada pašvaldībai Ls 9235 apmērā.
Mācību līdzekļu iegādei piešķirtie valsts budţeta līdzekļi saskaľā ar Izglītības un zinātnes
ministrijas 2013.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.336 „Par papildu piešķirto valsts budţeta
finansējumu 2013.gadam mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm,
kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas
un vispārējās vidējās izglītības programmas” paredzēti pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestādēm un izglītojamajiem no 5 gadu vecuma.
Ievērojot augstāk minēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt papildu valsts budţeta dotācijas sadali mācību līdzekļu iegādei Bauskas novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm
Ls 9235.
Pielikumā:
Papildu valsts budţeta dotācijas sadale mācību līdzekļu iegādei Bauskas novada pašvaldības
pamata un vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm 2013.gadam uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Pielikums Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumam "'Par papildu valsts budţeta
dotācijas sadali mācību līdzekļu iegādei'' (prot.Nr.9, 10.p.)

Papildu valsts budžeta dotācijas sadale mācību līdzekļu iegādei Bauskas novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm
2013.gadam

Skola
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas
pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Īslīces vidusskola
Meţgaļu pamatskola
Meţotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Bauskas sākumskola
PII Pasaulīte
PII Zīlīte
Kopā:

Bērnu
skaits no 5
gadiem
02.09.2013
.
0
0
41

Iedalītie
līdzekļi
bērniem no
5 gadu
vecuma (Ls)
2013.
0
0
259

Skolēnu
skaits
02.09.2013
.
332
549
174

Iedalītie
līdzekļi 1.12.klasei un
bērniem no
5 gadu
vecuma
(Ls) 2013.
628
1039
407

0
31
33
46
18
18
16
24
0
155
156
538

0
196
208
290
114
114
101
151
0
978
985
3396

285
115
100
240
91
88
80
134
360
0
0
2548

539
276
252
541
206
201
182
299
681
293
295
5839

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Papildu
iedalītie
līdzekļi
kopā
(Ls)
2013.
628
1039
666
539
472
460
831
320
315
283
450
681
1271
1280

9235

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 11.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola”
pagrabstāva drenāžas sistēmas izveidošanai un ēkas energoaudita veikšanai
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” Anitas Velmunskas 2013.gada 7.oktobra iesniegumu Nr.1-19/32 un 2013.gada
22.oktobra iesniegumu Nr.1-19/3 par papildus finansējuma piešķiršanu Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola” pagaidu drenāţas
ierīkošanai, nesošo konstrukciju tehniskās apsekošanas atzinuma saľemšanai un energoaudita
veikšanai, 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, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās
finansējumu Ls 1253 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit trīs lati) apmērā Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola” pagrabstāva
drenāţas sistēmas izveidošanai, nesošo konstrukciju tehniskās apsekošanas atzinuma
saľemšanai un energoaudita veikšanai.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 12.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” nolikumā
Saskaľā ar Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” attīstības plānu 2012.–2014.gadam (saskaľots Bauskas novada domes
sēdē 2012.gada 28.jūnijā) izglītības iestādē 2013./2014.m.g. uzsākta licencētas programmas
„Sitaminstrumentu spēle” īstenošana, tiek realizētas jauniešu un pieaugušo maksas izglītības
programmas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu un ievērojot Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” direktores Anitas Velmunskas 2013.gada 1.oktobra iesniegumā Nr.1-19/31 „Par
grozījumiem Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” nolikumā” minēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas
skola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 26.augustā) šādus
grozījumus:
1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes mūzikas programmas, tās iepriekš
saskaľojot ar Bauskas novada domi. Skola var īstenot arī interešu izglītības programmas,
jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, tās iepriekš saskaľojot ar Bauskas
novada domi.”
2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Skola īsteno šādas izglītības programmas:
Programmas kods
20V 212 01

Programmu kopa
Taustiľinstrumentu spēle

20V 212 02

Stīgu instrumentu spēle
12

Programma
Klavierspēle
Akordeona spēle
Vijoļspēle
Čella spēle

20V 212 03

Pūšaminstrumentu spēle

20V 212 06
20V 212 04

Vokālā mūzika
Sitaminstrumentu spēle

Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trompetes spēle
Trombona spēle
Eifonija spēle
Tubas spēle
Kora klase
Sitaminstrumentu spēle

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 26.augustā
(prot.Nr.11, 2.§)

BAUSKAS MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2011.; 11.04.2013.; 31.10.2013.)
Bauskā
2010.gada 26.augustā

Nr.29
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.panta, Profesionālās izglītības
likuma 17.pantu un Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Mūzikas skola” (turpmāk tekstā – Skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā – Dibinātājs) pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolai ir savs zīmogs, norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.
(26.05.2011.grozījumu redakcijā.)
3. Skolas adrese: Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanai.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
6. Skolas uzdevumi:
6.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes
mūzikā;
6.2. sagatavot izglītojamos (turpmāk– audzēkľus) mūzikas profesionālās vidējās izglītības
programmu apguvei;
6.3. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;
6.4. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes mūzikas programmas, tās iepriekš saskaľojot ar
Bauskas novada domi. Skola var īstenot arī interešu izglītības programmas, jauniešu un
pieaugušo maksas izglītības programmas, tās iepriekš saskaľojot ar Bauskas novada domi.
(31.10.2013.grozījumu redakcijā.)
8. Skola īsteno šādas izglītības programmas: (31.10.2013.grozījumu redakcijā.)
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Programmas kods
20V 212 01

Programmu kopa
Taustiľinstrumentu spēle

20V 212 02

Stīgu instrumentu spēle

20V 212 03

Pūšaminstrumentu spēle

20V 212 06
20V 212 04

Vokālā mūzika
Sitaminstrumentu spēle

Programma
Klavierspēle
Akordeona spēle
Vijoļspēle
Čella spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trompetes spēle
Trombona spēle
Eifonija spēle
Tubas spēle
Kora klase
Sitaminstrumentu spēle

IV. Izglītības procesa organizācija
9. Audzēkľu uzľemšana Skolā notiek saskaľā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības
likumu.
10. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkľu uzľemšanai:
10.1. mūzikas izglītības programmās pārbauda audzēkľa atbilstību izglītības programmas
uzsākšanai:
10.2. muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiľu;
10.3. vispārējo fizioloģisko attīstību.
11. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu un
audzināšanas darbību.
12. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
profesionālās ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti.
13. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās
mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās
nodarbībās, audzēkľu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos– konkursos, koncertos,
festivālos, akcijās u.c.
14. Mācību slodze:
14.1. vienā izglītības programmā mācību slodze audzēknim nedrīkst pārsniegt 12 stundas
nedēļā;
14.2. mācību slodze dienā audzēknim nedrīkst pārsniegt 4 stundas;
14.3. mācību nedēļu skaits – 36 nedēļas;
14.4. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā – 4 nedēļas;
14.5. mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.
15. Audzēkľu sasniegumi (zināšanas, prasmes un iemaľas) tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.
16. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām profesionālās
ievirzes izglītības programmām.
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V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
17. Skolu vada direktors, kuru pieľem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs, saskaľojot ar
Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.
18. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaľā ar Skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”. (26.05.2011.grozījumu
redakcijā.) Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots
direktora vietnieks.
19. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu
īstenošanu.
20. Direktora pienākumi ir:
20.1. nodrošināt Skolu ar mūzikas nozares pedagoga profesionālajai kvalifikācijai
atbilstošiem pedagogiem un citiem darbiniekiem. Pieľemt un atbrīvot no darba Skolas
darbiniekus saskaľā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
20.2. nodrošināt Skolas darbību reglamentējošu tiesību aktu (Skolas nolikuma, iekšējās
kārtības noteikumu audzēkľiem un darba kārtības noteikumu darbiniekiem, amata aprakstu
u.c.) izstrādāšanu un izpildi;
20.3. nodrošināt likumu un citu normatīvo dokumentu izpildi Skolā;
20.4. plānot un organizēt Skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
20.5. pārstāvēt Skolas intereses valsts un sabiedriskajās organizācijās;
20.6. sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, iestādēm, uzľēmumiem, audzēkľiem,
vecākiem (aizbildľiem), Skolas padomi u.c. Skolas pašpārvaldes institūciju darbības
nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, audzēkľu karjeras iespēju izpētei un
virzīšanai;
20.7. nodrošināt Skolas pašpārvaldes institūciju izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties
ar Skolas padomi, pedagoģisko padomi, uzklausīt to viedokļus un ľemt vērā ieteikumus,
kas veicina Skolas darbības mērķu īstenošanu;
20.8. vadīt Skolas darbu kopumā un Skolas Pedagoģisko padomi;
20.9. veikt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktos profesionālās ievirzes
izglītības iestādes direktora pienākumus;
20.10. sniegt noteiktajā kārtībā pārskatus par savu darbību.
21. Skolas direktoram ir tiesības:
21.1. pieľemt darbā pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viľu pienākumus un tiesības;
21.2. deleģēt Skolas pedagogiem un citiem darbiniekiem konkrētu uzdevumu vai funkciju
veikšanu;
21.3. noteikt Skolas pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitu, informējot Kultūras
ministriju, bet saimniecisko amata vienību skaitu, saskaľojot ar Bauskas novada Domi;
21.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo
līdzekļu racionālu izlietošanu;
21.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos
darbības virzienos.
22. Skolas direktora vietnieks nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi
Skolā.
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23. Pedagoga vispārējie pienākumi un tiesības izglītošanas procesā ir noteikti Izglītības likumā.
24. Skolas pedagoga pienākumi ir:
24.1. būt atbildīgam par audzēkľa veselību un dzīvību mācību stundās, kā arī pedagoga
vadītajos un organizētajos pasākumos;
24.2. veidot pozitīvu sadarbības vidi;
24.3. ievērot audzēkľa vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
24.4. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkľiem, kuriem ir grūtības mācību
procesā;
24.5. izstrādāt mācību priekšmeta programmas, būt atbildīgam par sava darba metodēm,
paľēmieniem un rezultātiem;
24.6. radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā;
24.7. patstāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību.
25. Pedagogam ir tiesības:
25.1. piedalīties Skolas pašpārvaldē;
25.2. saľemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu normatīvos aktos noteiktā
kārtībā;
25.3. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, darba kārtības nodrošināšanai u.c.
25.4. saľemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.
26. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību
priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Metodiskā komisija darbojas
saskaľā ar nolikumu, tās darbu koordinē Skolas direktors vai viľa pilnvarota persona.
27. Skolas saimniecisko un citu darbinieku pienākumi:
27.1. ievērot darba kārtības noteikumus;
27.2. saudzīgi izturēties pret Skolas materiālajām vērtībām;
27.3. atbildēt par sava darba pienākumu kvalitatīvu izpildi.
28. Skolas saimnieciskiem un citiem darbiniekiem ir tiesības:
28.1. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša
darba algu (mēnešalgu);
28.2. saľemt valsts garantētu, apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un apmērā;
28.3. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;
28.4. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, darba kārtības nodrošināšanai u.c.
VI. Audzēkņa pienākumi un tiesības
29. Audzēkľa pienākumi ir:
29.1. mācīties, lai iegūtu profesionālās ievirzes mūzikas izglītību;
29.2. uzľemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā;
29.3. ievērot Skolas nolikuma iekšējās kārtības noteikumus;
29.4. cienīt Skolas tradīcijas;
29.5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu daţāda veida pasākumos;
29.6. uzvesties un darboties saskaľā ar sabiedrībā pieľemtām morāles un ētikas normām;
29.7. attīstīt sapratni, cieľu, iecietību;
29.8. veidot sava rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu
sasniegšanā u.c.
30. Audzēknim ir tiesības:
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30.1. apgūt izvēlēto profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu;
30.2. izglītošanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
30.3. izglītošanas procesā izmantot bez maksas Skolas telpas, bibliotēku, mācību
līdzekļus;
30.4. piedalīties sabiedriskajā darbībā;
30.5. saľemt informāciju par visiem ar izglītību saistītiem jautājumiem;
30.6. uz personiskās mantas aizsardzību Skolā;
30.7. saľemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu;
30.8. saľemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.
VII. Skolas pašpārvalde
31. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs, tās darbību reglamentē Skolas padomes nolikums.
32. Skolas padomes sastāvā var būt:
32.1. Skolas direktors;
32.2. pedagogu pārstāvji;
32.3. vecāku (aizbildľu) pārstāvji;
32.4. citu organizāciju pārstāvji.
33. Skolas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums. Skolas padomes vadītāju ievēl.
34. Skolas padomes funkcijas:
34.1. perspektīvo Skolas darbības virzienu izstrādāšana;
34.2. priekšlikumu izstrāde Skolas budţeta un citu finansiālo līdzekļu izlietojumam,
izľemot valsts mērķdotācijas;
34.3. ieteikumu pieľemšana būtisku mācību un audzināšanas, kā arī saimnieciskās un
finansiālās darbības, audzēkľu un darbinieku materiālā nodrošinājuma un sadzīves
jautājumu risināšanai.
35. Pedagoģiskā padome risina ar Skolas mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās
darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes nolikums. Pedagoģisko padomi vada Skolas
direktors. Tās sastāvā ir visi Skolā strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un
sēdes protokolē.
VIII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas
kārtība
36. Skola patstāvīgi saskaľā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu izstrādā Skolas darbībai
nepieciešamos iekšējo darbību reglamentējošus dokumentus.
37. Visus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina Skolas direktors.
38. Skolas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Dibinātājam.
IX. Finansēšanas avoti un kārtība
39. Akreditētas profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas pretendēt uz valsts
finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai Ministru kabineta noteiktā
kārtībā.
40. Skolas finansēšanas avoti ir:
40.1. valsts budţeta mērķdotācija saskaľā ar gadskārtējo likumu „Par valsts budţetu”;
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40.2. Bauskas novada pašvaldības budţets;
40.3. papildus finanšu līdzekļi, kurus Skola var saľemt:
40.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
40.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus Dibinātāja noteiktajā kārtībā un apmērā;
40.3.3. gūstot ieľēmumus no saimnieciskās darbības;
40.3.4. citi ieľēmumi.
X. Saimnieciskā darbība
41. Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par daţādu
skolai nepieciešamo darbu veikšanu.
42. Skola var sniegt ārpusstundu darba, sagatavošanas kursu, telpu nomas un citus maksas
pakalpojumus, ja tas netraucē profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu.
43. Skola paralēli pamatuzdevumiem var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar
normatīviem aktiem.
XI. Reorganizācijas un likvidēšanas kārtība
44. Skolu reorganizē un likvidē Skolas dibinātājs, saskaľojot ar Kultūras ministriju un Izglītības
un zinātnes ministriju.
XII. Skolas nolikuma un tā grozījuma pieņemšanas kārtība
45. Skola nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs.
46. Grozījumus Skolas nolikumā Dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora
priekšlikuma.
XIII. Citi jautājumi
47. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, veic tā uzskaiti, izmanto, saglabā Skola saskaľā ar
Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.
48. Saskaľā ar normatīvajiem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu.
49. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā
sagatavo atskaites un iesniedz Bauskas novada domei un Kultūras ministrijai.
50. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.
51. Ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likumam un Ministru kabineta noteikumiem.
52. Darba drošību Skolā ievēro atbilstoši Darba aizsardzības likumam.

BAUSKAS MŪZIKAS SKOLAS DIREKTORE

19

A.VELMUNSKA

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 13.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādei „Griķu pamatskola”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola”
Daigas Vīlipas 2013.gada 9.oktobra iesniegumu Nr.1-12/114 par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” jumta
rekonstrukcijas projekta izstrādei un Griķu pamatskolas struktūrvienības „Dzirnaviľas”
siltumsūkľa kompresora nomaiľai, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 42.pantu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada
beigās finansējumu Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” jumta rekonstrukcijas projekta izstrādei.
2. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada
beigās finansējumu Ls 2145 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit pieci lati) apmērā Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” struktūrvienības
„Dzirnaviľas” siltumsūkľa kompresora nomaiľai.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 14.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādei „Codes pamatskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.oktobrī saľemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Codes pamatskola” 2013.gada 4.oktobra iesniegums Nr.1-11/201371, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Ls 564 (pieci simti sešdesmit četri lati)
apmērā skolas ēkas un inventāra apdrošināšanai.
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, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 564 (pieci simti sešdesmit četri lati) Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādei „Codes pamatskola” skolas ēkas un inventāra apdrošināšanai.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 15.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” mācību līdzekļu iegādei
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 9.oktobrī saľemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” 2013.gada 9.oktobra iesniegums
Nr.1-11/106, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Ls 1267 (viens tūkstotis divi
simti sešdesmit septiľi lati) mācību līdzekļu iegādei, lai īstenotu licencēto vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu sekmīgu apguvi.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.893 „Kārtība,
kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības
iestādēm” 7.punktu, 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, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās
finansējumu Ls 1267 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit septiľi lati) Bauskas novada
pašvaldības vispārējas izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” mācību līdzekļu iegādei.
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 16.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” sporta nama „Mēmele”
apgaismes sistēmas remontdarbiem
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 18.oktobrī saľemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” 2013.gada 18.oktobra iesniegums Nr.111/111, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu Ls 825 (astoľi simti divdesmit pieci
lati) sporta nama „Mēmele” apgaismes sistēmas remontam.
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, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās
iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” finansējumu Ls 825 (astoľi simti divdesmit pieci lati).
sporta nama „Mēmele” apgaismes sistēmas remontam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
iepirkumu komisijas vadītājam Aivaram Zubovam veikt zemsliekšľa iepirkuma procedūru
„Sporta nama „Mēmele” apgaismes sistēmas remontdarbi”.
3. Uzdot Bauskas Valsts ģimnāzijas direktoram Raimondam Ţabovam un iestādes „Bauskas
novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai veikt kontroli par būvniecības darbu norisi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 17.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasaţieru kategorijām, kuras ir tiesīgas
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos” 9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāţu izglītojamiem”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāţu izglītojamiem” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu izglītojamiem” uz 1
lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.26
„Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāţu izglītojamiem” paredz braukšanas
izdevumu atlīdzību izglītojamiem, kuri mācās Bauskas novada
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs. Saistošie noteikumi
izstrādāti ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu izglītojamiem, kuru
dzīvesvieta ir ārpus Bauskas pilsētas un kuri mācās profesionālās ievirzes
un interešu izglītības iestādēs Bauskā.
Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu.
Saistošie noteikumi nodefinē jaunu mērķgrupu, kurai tiek segtas
braukšanas izmaksas uz/no profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādes, kā arī nosaka kārtību kādā šīs izmaksas tiek kompensētas.
Saistošie noteikumi finansiāli ietekmēs pašvaldības budţetu.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz profesionālās
ievirzes un interešu izglītības iestāţu izglītojamiem.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās Bauskas novada
administratīvajā teritorijā esošajiem profesionālās ievirzes un interešu
izglītības iestāţu izglītojamiem vienlīdzīgas tiesības un iespēja saľemt
braukšanas izmaksu uz/no profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādes kompensāciju.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona, kas atbilst saistošajos
noteikumos nodefinētai mērķgrupai, var vērsties Bauskas novada
administratīvās teritorijas vienībā (pārvaldē) atbilstoši savai dzīvesvietai.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas laikā ar sabiedrības pārstāvjiem
nav veiktas konsultācijas.
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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
2013.gada 31.oktobrī
(prot.Nr.9, 17.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

Nr.26

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu izglītojamajiem” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 6.punktu aiz vārda „programma” ar vārdiem „kā arī izglītojamiem, kuri mācās
Bauskas novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”.
1.2. papildināt 8.punktu aiz vārda „izglītojamiem” ar vārdiem „kā arī izglītojamiem,
kuri mācās Bauskas novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”
1.3. papildināt 13.punktu aiz vārda „skolēniem” ar vārdiem „kā arī izglītojamiem, kuri mācās
Bauskas novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras ielā 1, Bauskā, LV-3901, tālr. 63922238, fakss
63924522, dome@bauska.lv

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
28.10.2010.sēdē (prot.Nr.13, 3.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2010.gada 28.oktobrī

Nr.27

Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem
(Grozījumi 29.03.2012.; 31.10.2013.)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, MK 04.08.2009.noteikumu
Nr.872 ,,Noteikumi par pasažieru kategorijām,
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9., 10.
12. un 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu izglītojamiem”
(turpmāk tekstā– saistošie noteikumi) nosaka kārtību un apmēru, kādā Bauskas novada
pašvaldība (turpmāk– pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem (turpmāk–
skolēni), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
2. Braukšanas izdevumi skolēniem tiek segti, ľemot vērā Ministru kabineta noteikto mācību
gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.
3. (Svītrots ar 29.03.2012.saistošajiem noteikumiem Nr.6.)
4. (Svītrots ar 29.03.2012.saistošajiem noteikumiem Nr.6.)
5. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus skolēniem līdz izglītības iestādei ārpus Bauskas
novada administratīvās teritorijas:
5.1. ja skolēnam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu
nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc izglītības programmas, kura Bauskas
novada izglītības iestādēs netiek īstenota;
5.2.ja skolēns vispārējo izglītību iegūst Bauskas novadā neesoša veida vispārējās izglītības
iestādē;
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5.3.ja līdz tuvākajai Bauskas novada vispārējās izglītības iestādei pasaţieru pārvadājumu
pakalpojumi nenodrošina savlaicīgu skolēna nokļūšanu izglītības iestādē.
II. Braukšanas izdevumu kompensēšana
vispārējās pamatizglītības skolēniem (1.- 9.klase)
6. Ārpus Bauskas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestāţu (1.- 9.klase)
skolēniem un Bauskas pilsētas teritorijā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestāţu (1.9.klase) skolēniem, kuri mācās Bauskas novada vispārējās pamatizglītības izglītības iestādēs un
kuriem nepieciešama atšķirīga izglītības programma, kā arī izglītojamiem, kuri mācās Bauskas
novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs, ir tiesības saľemt kompensāciju 100
% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves
vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ novada administratīvajā teritorijā, ja tie izmanto
sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasaţierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. (Grozīts ar
31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.26.)
7. Ja vispārējās pamatizglītības iestādes (1.- 9.klase) skolēns mācību procesa laikā uzturas
internātā un valsts vai pašvaldība samaksā internāta pakalpojumus, braukšanas izdevumi tiek
kompensēti par braucieniem nedēļas pirmajā mācību dienā līdz izglītības iestādei un pēdējā
dienā atpakaļ līdz dzīvesvietai.
III. Braukšanas izdevumu kompensēšana
vispārējās vidējās izglītības skolēniem (klātienes 10. - 12.klase)
8. Ārpus Bauskas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādes
(klātienes 10.–12.klase) izglītojamiem, kā arī izglītojamiem, kuri mācās Bauskas novada
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs, ir tiesības saľemt kompensāciju 50 %
apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja
izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasaţierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
(Grozīts ar 31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.26.)
9. Ja skolēns uzturas internātā un valsts vai pašvaldība samaksā internāta pakalpojumus,
braukšanas izdevumi tiek kompensēti 50 % apmērā par braucieniem nedēļas pirmajā dienā uz
mācību iestādi un nedēļas pēdējā mācību dienā atpakaļ uz dzīvesvietu.
10. 10.– 12.klašu skolēni saľem kompensāciju 50 % par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz cita novada vispārējās vidējās izglītības
iestādēm, ja Bauskas novada vispārējās vidējās izglītības iestādes šādas izglītības programmas
nepiedāvā.
IV. Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība
11. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties mācību iestādē, skolēna vecāki vai personas, kas viľus
aizstāj (turpmāk– vecāki) vai skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, iesniedz iesniegumu par
braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (pielikumā) tajā Bauskas novada pašvaldības pagasta
pārvaldē, kuras administratīvi teritoriālajā vienībā deklarēta skolēna dzīvesvieta (turpmāk–
attiecīgā pagasta pārvalde).
12. Vispārējās pamatizglītības skolēniem braukšanas izdevumu atlīdzināšanai tiek noteikta
mēnešbiļešu sistēma vai biļešu sistēma.
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13. Vispārējās vidējās izglītības skolēniem, kā arī izglītojamiem, kuri mācās Bauskas novada
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs, braukšanas izdevumu atlīdzināšanai tiek
noteikta biļešu sistēma. (Grozīts ar 31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.26.)
14. Ja vispārējās pamatizglītības skolnieks iepriekšējā mēnesī izglītības iestādi neattaisnoti
kavējis trīs un vairāk dienas, tad nākošajā mēnesī viľam braukšanas izdevumu atlīdzināšanai tiek
noteikta biļešu sistēma.
15. Mēnešbiļešu sistēma:
15.1. līdz katra mēneša 10.datumam izglītības iestādes nosūta attiecīgajai pagasta pārvaldei
informāciju par skolēnu faktisko izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī;
15.1. attiecīgā pagasta pārvalde līdz katra mēneša 20.datumam iesniedz pasaţieru pārvadājumu
pakalpojuma sniedzējam izziľu, kurā norādīts izglītības iestādes nosaukums, skolēna vārds,
uzvārds, personas kods, klase, dzīvesvietas adrese un tarifa pieturu nosaukums;
15.2. pasaţieru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējs pēc attiecīgās pagasta pārvaldes izziľas
saľemšanas divu dienu laikā nosūta attiecīgajai pagasta pārvaldei rēķinu;
15.3. attiecīgā pagasta pārvalde līdz katra mēneša 25.datumam veic pasaţieru pārvadājumu
pakalpojuma sniedzēja saľemtā rēķina samaksu;
15.4. pasaţieru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējs līdz katra mēneša 28.datumam izgatavo un
izsniedz attiecīgajai pagasta pārvaldei mēnešbiļetes, kas nodrošina 100% braukšanas
izdevumu kompensāciju attiecīgajā sabiedriskā transporta maršrutā braukšanai uz/no
izglītības iestādes norādītā tarifa pieturu robeţās.
16. Biļešu sistēma:
16.1. līdz katra mēneša 15. datumam skolēna vecāki vai skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu
iesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto
sabiedrisko transportu. Braukšanas biļetes pielīmē uz lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras
norāda skolēna vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un biļešu izdevumu kopsummu
cipariem un vārdiem;
16.2. līdz katra mēneša 10.datumam izglītības iestādes nosūta attiecīgajai pagasta pārvaldei
informāciju par skolēnu faktisko izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī;
16.3. attiecīgās pagasta pārvaldes darbinieks pārbauda biļešu datuma un maršruta atbilstību
skolēna faktiskajam izglītības iestādes apmeklējumam, par ko tiek izdarīta apstiprinājuma
atzīme;
16.4. kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai
pašvaldības pagasta pārvalţu kasēs vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu;
16.5. kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī no 15. līdz 20.
datumam par iepriekšējo mēnesi;
16.6. kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par savlaicīgi iesniegtajām
braukšanas biļetēm, kuras apstiprinājusi attiecīgā pagasta pārvalde.
17. Norēķinu veikšana kalendārā gada decembrī:
17.1. skolēna vecāki vai skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, 16.1.punktā minētos
dokumentus attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz līdz esošā mēneša 23.datumam;
17.2. izglītības iestāde punktā 16.2. minēto informāciju attiecīgajai pagasta pārvaldei nosūta līdz
esošā mēneša 23.datumam;
17.3. punktā 16.5. minētā kompensācija par decembri tiek izmaksāta līdz esošā mēneša
29.datumam.
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Pielikums Bauskas
novada
domes
30.10.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.27
„Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāţu izglītojamajiem”
_____________________ pārvaldes vadītājam
_______________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)

_______________________________
_______________________________
(dzīvesvietas adrese)

IESNIEGUMS
Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par manu, mana dēla/meitas (nevajadzīgo
nosvītrot) ________________________________,
(vārds, uzvārds)

personas kods ___________________________,
nokļūšanu uz __________________________________________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)

un atpakaļ no tās saskaľā ar iesniegtajām braukšanas biļetēm.
Sabiedriskā transporta maršruts: __________________________________________________.
Braukšanas izdevumu saľēmējs: ________________________________
(vārds, uzvārds)

Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos saľemt
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(norādīt vietējās pārvaldes kasi vai norēķinu kontu kredītiestādē)

Ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāţu izglītojamajiem” esmu iepazinies.
Paraksts________________________________

_______.gada___._________________
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 18.p.

Par grozījumiem konkursa „Bauskas novada Gada skolotājs” nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt konkursa „Bauskas novada Gada skolotājs” nolikumā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt visā nolikuma tekstā (izľemot 11.punktu) vārdus „Bauskas novada Izglītības
pārvalde” attiecīgajā locījumā ar vārdiem „Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa”
attiecīgajā locījumā.
1.2. aizstāt I. nodaļā vārdus „Bauskas pašvaldības” ar vārdiem „Bauskas novada pašvaldības”.
1.3. papildināt 3.punktu ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.7. „Bauskas novada Gada Jaunais skolotājs” (Jaunais skolotājs ir pedagogs, kas strādā
Bauskas novada izglītības iestādēs ne vairāk kā 4 gadus un ir jaunāks par 30 gadiem).”
1.4. aizstāt 5.punktā skaitli „3”ar skaitli „5”.
1.5. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Komisijas locekļi:
iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas vadītājs,
Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētājs,
iestādes „Bauskas novada administrācija” Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis,
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Bauskas starpnovadu padomes
priekšsēdētājs;
ziedotāju pārstāvis.”
1.6. aizstāt 8.punktā vārdu „Atzinības” ar „Uzslavas”.
1.7. aizstāt 8.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 150,00 (viens simts piecdesmit latu)” ar
skaitli un vārdu „215 euro”.
1.8. aizstāt 9.punktā vārdu „Atzinības” ar „Uzslavas”.
1.9. aizstāt 9.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50 (piecdesmit latu)” ar skaitli un vārdu
„75 euro”.
1.10. aizstāt 11.punktā vārdus „Bauskas novada Izglītības pārvaldes” ar „Bauskas novada
administrācijas”.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.7. un 1.9.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
30.09.2010.sēdē (prot.Nr.12, 46.§)

Konkursa „Bauskas novada Gada skolotājs”
NOLIKUMS
Bauskā
(Grozījumi 28.06.2012.; 31.10.2013.)
2010.gada 30.septembrī

I.

Nr.34

Konkursa mērķis

Izteikt atzinību labākajiem Bauskas novada pašvaldības pedagogiem, stiprināt pedagoga
profesijas prestiţu un atpazīstamību sabiedrībā. (31.10.2013.grozījumu redakcijā.)
II.

Konkursa organizēšanas laiks

No 1.līdz 18.novembrim
III.

Konkursa organizatori

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa (31.10.2013.grozījumu redakcijā.)
IV.

Konkursa dalībnieki

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāţu pedagogi, izglītības iestāţu vadītāji un
vietnieki.
2. Izglītības iestādes dalībai konkursā izvirza:
2.1. vienu pretendentu, ja pedagoģiskā personāla skaits izglītības iestādē ir līdz 25
pedagogiem;
2.2. divus pretendentus, ja pedagoģiskā personāla skaits izglītības iestādē ir no 26 līdz 55
pedagogiem;
2.3. trīs pretendentus, ja pedagoģiskā personāla skaits izglītības iestādē ir 56 un vairāk
pedagogu.
1.

V. Konkursa norise
3.

Konkursā tiek piešķirti šādi tituli:
3.1. „Bauskas novada Gada skolotājs pirmsskolā”;
3.2. „Bauskas novada Gada skolotājs sākumskolā”;
3.3. „Bauskas novada Gada skolotājs pamatskolā”;
3.4. „Bauskas novada Gada skolotājs vidusskolā”;
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3.5. „Bauskas novada Gada izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks”;
3.6. „Bauskas novada Gada skolotājs profesionālās ievirzes vai interešu izglītībā”;
3.7.„Bauskas novada Gada Jaunais skolotājs” (Jaunais skolotājs ir pedagogs, kas strādā
Bauskas novada izglītības iestādēs ne vairāk kā 4 gadus un ir jaunāks par 30 gadiem).
(Papildināts ar 31.10.2013.grozījumiem.)
4. Izglītības iestāde līdz 1.novembrim Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļai iesūta
(31.10.2013.grozījumu redakcijā):
4.1. pieteikumu, kurā ietvertas šādas ziľas – kandidāta vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese (arī pasta indekss), darba vieta, ieľemamais amats,
kontakttālrunis, norāde kādam titulam kandidāts izvirzīts;
4.2. informatīvu materiālu, kurā izklāstīts pamatojums kandidāta izvirzīšanai uz vienu no
3.punktā minētajiem tituliem. Informatīvajā materiālā var būt iekļautas
rekomendācijas, izglītojamo vai kolēģu atbalsta vēstules, kā arī pieredzes stāsti.
(28.06.2012.grozījumu redakcijā)
5. Izglītības iestāde var izvirzīt pedagogu kā konkursa pretendentu ne bieţāk kā 5 gados vienu
reizi. (31.10.2013.grozījumu redakcijā.)
VI. Vērtēšanas komisija
6. Komisijas priekšsēdētājs: Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
7. Komisijas locekļi (31.10.2013.grozījumu redakcijā):
7.1. iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas vadītājs,
7.2. Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētājs,
7.3. iestādes „Bauskas novada administrācija” Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārstāvis,
7.4. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Bauskas starpnovadu padomes
priekšsēdētājs,
7.5. ziedotāju pārstāvis.
VII. Apbalvošana
8. Uzslavas rakstus par titula iegūšanu un dāvanas līdz Ls 150,00 (viens simts piecdesmit latu)
apmērā saľem 3.punktā minēto titulu ieguvēji. (28.06.2012; 31.10.2013.grozījumu redakcijā.)
9. Uzslavas rakstus un dāvanas līdz Ls 50,00 (piecdesmit latu) apmērā par dalību konkursā
saľem pārējie izglītības iestāţu izvirzītie pretendenti. (28.06.2012.; 31.10.2013.grozījumu
redakcijā.)
10. Apbalvošana tiek organizēta gadskārtējā pasākumā „Bauskas novada Gada skolotājs”.
11. Pasākuma organizācijas finansējums un dāvanas tiek nodrošinātas no Bauskas novada
administrācijas budţeta līdzekļiem un saľemtajiem ziedojumiem. (31.10.2013.grozījumu
redakcijā.)
VIII. Nolikuma darbība
Nolikums stājas spēkā ar 2010.gada 1.oktobri.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 19.p.

Par grozījumiem Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu
organizēšanas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāţu organizēšanas nolikumā šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus „Bauskas novada Izglītības pārvalde” attiecīgajā locījumā
ar vārdiem „Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa” attiecīgajā locījumā.
2. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. reģiona olimpiādi organizē un vada rīcības komiteja, kuras sastāvā ir attiecīgo novadu
izglītības pārvalţu un izglītības nodaļu pārstāvji, mācību priekšmetu metodisko apvienību
vadītāji un skolotāji.”
3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7.II un III posma mācību priekšmetu olimpiāţu uzvarētāji tiek apbalvoti ar Bauskas novada
administrācijas Izglītības nodaļas Uzslavas rakstiem un naudas balvām:
7.1. novada posmā:
1.vietas ieguvējam 25 euro;
2.vietas ieguvējam 15 euro;
3.vietas ieguvējam 10 euro.
7.2. reģiona posmā:
1.vietas ieguvējam 30 euro;
2.vietas ieguvējam 25 euro;
3.vietas ieguvējam 15 euro;
Atzinības ieguvējam 10 euro.
7.3. valsts posmā:
1.vietas ieguvējam 40 euro;
2.vietas ieguvējam 30 euro;
3.vietas ieguvējam 25 euro;
Atzinības ieguvējam 15 euro.
4. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„ 9.
Pamatojoties uz olimpiāţu rezultātu kopsavilkumu un Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu, izmantojot Bauskas novada pašvaldības budţetā Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” paredzētos līdzekļus, naudas balvas tiek
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izmaksātas olimpiāţu uzvarētājiem Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada
administrācija” Uzvaras ielā 1, Bauskā.”
5. Noteikt, ka lēmuma 1., 2., 4.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.novembrī.
6. Noteikt, ka lēmuma 3.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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prot.Nr.9, 20.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā
„Par grozījumiem 2012.gada 20.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola”
direktora J.Rumbas 2013.gada 5.septembra iesniegumos Nr.1-15/3-26 un Nr.1-15/3-27, Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora R.Ţabova 2013.gada
6.augusta iesniegumā Nr.1-11/71, Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Īslīces
vidusskola” direktores V.Ielejas 2013.gada 31.jūlija iesniegumā Nr.1-12/35, 2013.gada 1.oktobra
iesniegumā Nr.1-12/35, Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
direktores E.Borkovskas 2013.gada 2.augusta iesniegumā Nr.37 minēto, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
10.punktu un atbilstoši Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par novada
izglītības iestāţu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budţeta” 8., 9. un
17.punktam,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā „Par izglītības iestāţu no
pašvaldības budţeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. 1.pielikumā amatam „remontstrādnieks” aizstāt slodzi „1,4” ar „2”;
1.2. 4.pielikumā amatam „sētnieks” aizstāt slodzi „1” ar „1,8”, amatam „ēkas deţurants”
aizstāt slodzi „1” ar „1,5”;
1.3. 5. pielikumā amatam „sētnieks” aizstāt slodzi „1,5” ar „2”; amatam „laborants” aizstāt
slodzi „1” ar „0,5”;
1.4. 6.pielikumā amatam „ēkas deţurants” aizstāt slodzi „1” ar „1,5”.
2.
Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.novembrī.
Pielikumā: 1., 4., 5.un 6.pielikums uz 4 lp.
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prot.Nr.9, 21.p.

Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu
2013./2014.mācību gadā
Ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (turpmāk – projekts)
3.aktivitātes (pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide un
tālāka attīstība) rezultātus un īstenojot 2013./2014.mācību gadā Valdības rīcības plānā noteikto
uzdevumu un Sadarbības memorandā starp Izglītības un zinātnes ministriju un nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem pausto apľemšanos īstenot, pakāpeniski ieviešot ilgtermiľa pedagogu
motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes sasaistes sistēmas ieviešanu, kurā
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana ir viena no tās sastāvdaļām,
pamatojoties uz Izglītības likuma 49.1pantu un Pārejas noteikumu 35.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. 2013./2014. mācību gadā veikt Bauskas novada izglītības iestāţu pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes vērtēšanu pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās „Pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2013./14.mācību gadā metodikas materiāliem, kas
ievietoti Izglītības un zinātnes ministrijas oficiālajā interneta vietnē (adrese:
http://izm.izm.gov.lv/pedagogiem/PPDKN.html).
2. Noteikt, ka atbildīgā iestāde par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanu ir
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” (Izglītības nodaļa).
3. Noteikt, ka 2013./2014. mācību gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas
periods ir no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.aprīlim.
4. Noteikt, ka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu 1.–3.kvalitātes pakāpes
pretendentiem nodrošina Bauskas novada izglītības iestādes.
5. Bauskas novada izglītības iestāţu pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes pakāpes
pretendentu novērtēšanas komisijas locekļiem, kuri ir Bauskas novada administrācijas darbinieki,
laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.aprīlim noteikt piemaksu 60 euro mēnesī
par darbu komisijā.
6. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budţetu 2014.gadam, paredzēt finansējumu pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības nodrošināšanai 1920 euro.
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prot.Nr.9, 22.p.

Par Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
komisijas izveidošanu
Pamatojoties uz Izglītības likuma 49.1pantu un Pārejas noteikumu 35.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izveidot Bauskas novada izglītības iestāţu pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes
pakāpes pretendentu novērtēšanas komisiju 2013./2014.mācību gadā šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas sekretāre:
Komisijas locekļi:

Ģirts Bernauts, Bauskas novada administrācijas Izglītības
nodaļas vadītājs
Olita Vulāne, Bauskas novada administrācijas Izglītības
nodaļas metodiķe
Māra Bauvare, Bauskas novada administrācijas Izglītības
nodaļas metodiķe
Lilija Bula, Ozolaines pamatskolas direktore
Vija Ieleja, Īslīces vidusskolas direktore
Ieva Jaunzeme, Bauskas un Rundāles novada pirmsskolas pedagogu
metodiskās apvienības vadītāja
Agra Ķēniņa, Vecsaules pamatskolas direktora vietniece
izglītības jomā
Aija Spriņķe, Bauskas novada domes deputāte, akreditācijas
eksperte.
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Par noteikumu „Par Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas komisijas darbību” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Izglītības likuma 49.1pantu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus Nr.27 „Par Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisijas darbību”.
Pielikumā: noteikumi „Par Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisijas darbību” uz 3 lp.
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2013.gada 31.oktobrī

Nr.27

Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisijas darbības noteikumi
Bauskā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
49.1pantu
I. Vispārīgie jautājumi
Bauskas novada dome izveido Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
komisiju (turpmāk – komisija), kura organizē un nodrošina 4.kvalitātes pakāpes pretendentu
profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanu Bauskas novadā 2013./2014.mācību gadā (vērtēšanas
periods no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 28.aprīlim).
II. Komisijas darbības mērķis un uzdevumi
1. Komisijas darbības mērķis ir saskaľā ar pedagoga rakstisku iesniegumu novērtēt pedagoga
profesionālās darbības kvalitāti, veicinot pedagoga karjeras izaugsmes iespējas.
2. Komisijas uzdevumi ir:
2.1. nodrošināt pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sagatavošanas
darbu;
2.2. analizēt pedagoga darbību mācību procesā, kā arī pedagoga un administrācijas iesniegtos
materiālus;
2.3. apkopot pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātus atbilstoši
vērtēšanas kritērijiem;
2.4. izteikt priekšlikumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu/nepiešķiršanu pedagogam
atbilstoši novērtēšanas rezultātiem;
2.5. nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu nosūtīšanu
LR Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – IZM).
III. Komisijas izveidošana un tās darbības principi
3. Komisiju izveido Bauskas novada dome un apstiprina tās vārdisko sastāvu.
4. Komisijas loceklim jābūt Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas darbiniekam,
4. vai 5.kvalitātes pakāpes ieguvējam, mācību priekšmetu pedagogu metodiskās apvienības
vadītājam, izglītības iestādes vadītājam, izglītības iestādes vadītāja vietniekam vai
akreditācijas ekspertam.
5. Komisijas darbā var pieaicināt arī citus izglītības jomas speciālistus.
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6. Komisijas darbs sadalīts posmos: vērtēšanas sagatavošanās posms, vērtēšanas norises posms,
rezultātu apkopošanas posms. Komisijas darbības periods ir līdz 2014.gada 30.aprīlim.
7. Komisijas priekšsēdētājam un komisijas locekļiem samaksa par darbu komisijā tiek veikta
saskaľā ar Bauskas novada domes lēmumu un Bauskas novada domes darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumu.
8. Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā 2 reizes novērtēšanas laikā
(7 mēnešos). Novērtēšanas sagatavošanās posma komisijas priekšsēdētājs sasauc pirmo
novada komisijas sēdi, kurā:
8.1. komisijas locekļi tiek iepazīstināti ar Bauskas novada domes komisijas darbības kārtību;
8.2. komisijas locekļi tiek iepazīstināti ar IZM atbalstīto 4.pakāpes pretendentu –
novērtējamo pedagogu sarakstu;
8.3. tiek plānots un apstiprināts novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks;
8.4. katram komisijas loceklim tiek noteikti darba uzdevumi.
9. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas
sekretārs.
10. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdes notiek, ja tajās piedalās vismaz 3 komisijas
locekļi. Ja komisijas sēde kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt, tad komisijas priekšsēdētājs
5 (piecu) darba dienu laikā sasauc atkārtotu komisijas sēdi.
11. Komisija nodrošina, lai aktuālā informācija par komisijas sastāvu, katra komisijas locekļa
darba pienākumiem, apstiprinātajiem dokumentiem un pieľemtajiem lēmumiem ir regulāri
pieejama 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem.
IV. Komisijas locekļu pienākumi
12. Novada komisijas sastāvu veido komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi, t.sk. komisijas
sekretārs. Komisijas locekļu funkcijas un pienākumu sadali savas kompetences ietvaros
novada komisija nosaka patstāvīgi.
13. Komisijas priekšsēdētājs:
13.1. nosaka komisijas sēţu laiku, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu;
13.2. apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
laika grafiku;
13.3. pārstāv komisiju attiecībās ar IZM, izglītības iestādes dibinātāju, izglītības iestādes
padomi, kā arī privātpersonām;
13.4. nodrošina komisijas lietvedību.
14. Komisijas priekšsēdētāja pienākumus, viľa prombūtnes laikā, pilda komisijas loceklis, kuram
komisijas priekšsēdētājs to uzticējis.
15. Komisijas locekļi:
15.1. sadarbojas ar izglītības iestādes administrāciju;
15.2. veic izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
procedūru;
15.3. vēro, novērtē un analizē pedagoga vadītās mācību stundas;
15.4. nodrošina pedagoga portfolio iekļauto materiālu analīzi;
15.5. nodrošina izglītības iestādes materiālu (pedagoga darba kvalitātes vērtējuma,
informatīvā pārskata, vēroto mācību stundu/nodarbību vērtējuma) analīzi;
15.6. organizē interviju ar 4.kvalitātes pakāpes pretendentu;
15.7. atbilstoši novērtēšanas kritērijiem apkopo iekšējā un ārējā vērtējumā iegūtos punktus;
15.8. izsaka priekšlikumu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanu
pedagogam;
16. Ja komisijas loceklis nepilda viľam noteiktos pienākumus, to no pienākumu pildīšanas
atbrīvo Bauskas novada dome.
17. Komisijas sekretārs:
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17.1. pieľem komisijas darbam izglītības iestādē reģistrētas 4.kvalitātes pakāpes pretendentu
iesniegumu kopijas;
17.2. informē komisijas locekļus par komisijas sēdes vietu, datumu, laiku;
17.3. protokolē komisijas sēdes;
17.4. informē pedagogus par komisijas izteiktajiem priekšlikumiem;
17.5. sagatavo nepieciešamo informāciju pedagoga profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas rezultātu (kvalitātes pakāpi) apliecinoša dokumenta saľemšanai;
17.6. nodrošina komisijas dokumentācijas glabāšanu saskaľā ar normatīvo aktu prasībām.
18. Komisijas locekļi ievēro konfidencialitātes, godprātības, vienlīdzības, taisnīguma un
objektivitātes principus, neizpauţot viedokļus, kuri tiek apspriesti komisijas sēdēs.
19. Izmaiľas komisijas sastāvā var veikt, pamatojoties uz komisijas locekļa rakstisku un
motivētu iesniegumu komisijas priekšsēdētājam. Par izmaiľām komisijas sastāvā lemj
Bauskas novada dome.
V. Intervijas organizēšana ar pedagogu – 4.kvalitātes pakāpes pretendentu
20. Komisija, pirms priekšlikuma par 4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu/nepiešķiršanu izteikšanas,
organizē individuālu interviju (standartizēti jautājumi) ar novērtējamo pedagogu.
21. Intervijas protokola kopiju komisijas priekšsēdētājs nosūta IZM.
VI. Lēmuma pieņemšana un apstrīdēšana
22. Komisijas priekšlikums par 4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu/nepiešķiršanu tiek pieľemts,
pamatojoties uz profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātā iegūto punktu summu
un intervijas ar pedagogu rezultātiem. Komisijas priekšlikums par 4.kvalitātes pakāpes
piešķiršanu ir atbalstīts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem komisijas
locekļiem. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
23. Komisijas loceklim jāatturas no piedalīšanās priekšlikuma atbalstīšanā, ja tas skar šī komisijas
locekļa personiskās, viľa ģimenes, pirmās vai otrās pakāpes radinieku vai to personu
intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais komisijas loceklis.
24. Komisijas loceklim nav tiesību piedalīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanā kā 4.kvalitātes pakāpes pretendentam.
25. Pamatojoties uz komisijas izteikto priekšlikumu, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors
izdod rīkojumu par 4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu.
VII. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Bauskas novada
komisijas materiālu iesniegšana IZM
26. Visu informāciju par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātiem
vienotā reģistrā uzkrāj IZM.
27. Novērtēšanas noslēgumā komisija, ievērojot noteikto termiľu, LR IZM iesniedz:
27.1. sēdes protokolu, kurā fiksēti komisijas locekļiem noteiktie darba uzdevumi;
27.2. sēdes protokolu, kurā fiksēti novērtējamā pedagoga – 4.kvalitātes pakāpes pretendenta
novērtēšanas rezultātā saľemtie punkti un priekšlikums par 4.kvalitātes pakāpes
piešķiršanu/nepiešķiršanu;
27.3. iekšējā un ārējā vērtējuma kopsavilkuma tabulu (par katru novērtēto pedagogu);
27.4. intervijas protokola kopiju (par katru novērtēto pedagogu).
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 24.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 8.decembra lēmumā
„Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces
pagasta Bērzu ciemā” īstenošanu”
Bauskas novada dome 2011.gada 8.decembrī pieľēma lēmumu „Par projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanu” (turpmāk
– Projekts). 2012.gada 10.maijā Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (turpmāk
- VA CFLA) un SIA „Īslīces ūdens” noslēdza līgumu par projekta īstenošanu.
Bauskas novada dome 2013.gada 30.maijā, ievērojot to, ka veiktajā iepirkuma procedūrā
lētākais pretendenta piedāvājums (SIA „KONSTRA”) pārsniedza ar VA CFLA iepriekš
noslēgtajā līgumā pieejamos līdzekļus, pieľēma lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada
domes 2011.gada 8.decembra lēmumā „Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanu”, palielinot pašvaldības līdzfinansējumu (kopā
attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām) no Ls 52 710 uz Ls 114 060.
Pēc šā lēmuma pieľemšanas, pārbaudot lētāko piedāvājumu iesniegušā pretendenta
finanšu piedāvājumu, tajā tika konstatētas aritmētiskas kļūdas. Pretendenta iesniegtais
piedāvājums bija Ls 410 560 (bez pievienotās vērtības nodokļa), pēc aritmētisko kļūdu labošanas
Ls 401 565,03 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Ievērojot minētos apstākļus, ir nepieciešams precizēt Bauskas novada pašvaldības
projekta līdzfinansējuma apmēru (kopā attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām), to
samazinot no Ls 114 060 uz Ls 105 065.
Lai nodrošinātu projekta realizāciju un veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstību Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes
uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības
programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 8.decembra lēmumā „Par projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Apstiprināt Projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Ls
Finansējums kopā
488543,59
43

tai skaitā
attiecināmām izmaksām
Pašvaldības līdzfinansējums
ERAF finansējums
neattiecināmām izmaksām
2.

3.

351 400,00
52 710,00
298 690, 00
137143,59

Izteikt lēmuma 1.2 punktu šādā redakcijā:
„1.2 Apstiprināt Projekta finansēšanas plānu (2.papilddokuments) un budţeta kopsavilkumu
(3.papilddokuments).
Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu Ls 105 065 projekta
attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām, paredzot naudas līdzekļu ieguldīšanu
SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitālā. Pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības
budţeta līdzekļiem vai, ja nepieciešams, ľemot aizľēmumu Valsts kasē, vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi 2013.gadā.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

44

2.papilddokuments Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta iesnieguma veidlapai (jaunā versija)
FINANSĒŠANAS PLĀNS
Projekta Nr.
Kopējās
attiecināmās
izmaksas

Publiskās izmaksas

Neattie
Kopējās
Kopējās
Pārējais finansējums
attiecinām Publiskā Privāt
Gads izmaksa cināmās
ās
ās
s
izmaksa
s
Attiecinā
Valsts Attiecināma
ERAF
izmaksas attiecinā attieciCits
s
is
nāmās finansējums mais valsts budţeta
publiskais
mās
budţeta
dotācija pašvaldības
izmaks
finansējums
izmaksas
finansējum
pašvaldībā
budţeta
as
*
s
m
finansējums
%
1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+1
0+12+14

5

6

%

208208, 85,0
22
0
298690,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

Piezīmes. 1. * Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums, ieguldot SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitālā Ls 105 065 (viens simts pieci tūkstoši sešdesmit pieci lati).
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%

7=6/
11=10
13=12
15=14/
8 9=8/3 10
12
14
3
/3
/3
3

147993, 41544,7
15967, 90481,7 85,0
2013 89
4
106449,15 90481,78 37
8
0
340549, 95598,8
208208,2 36742,
2014 70
5
244950,85 2
63
Kop 488543, 137143,
298690,0 52710,
ā
59
59
351400,00 0
00

%

%

3.papilddokuments Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta iesnieguma veidlapai (jaunā versija)
Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns LVL:
Kopējā summa
Izmaksas
Nr.
Izmaksu pozīcijas
p.k.
nosaukums*
Daudzums
LVL
%
attiecināmās neattiecināmās
1. Projekta sagatavošanas
2
izmaksas kopā, tai skaitā:
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
TEP sagatavošanas vai
1
aktualizācijas izmaksas
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
IVN dokumentācijas
izstrādes izmaksas
0,00
0,00
0,00
1.3. Būvprojekta izstrādes un ar
1
to saistītās būvekspertīzes
izmaksas
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Autoruzraudzības un
2
būvuzraudzības izmaksas
kopā, tai skaitā:
2649,90 0,53
2190,00
459,90
2.1. Līgums Nr.1 –
1
„Autoruzraudzība"
847,00
0,17
700,00
147,00
2.2. Līgums Nr.1 –
1
„Būvuzraudzība"
1802,90 0,36
1490,00
312,90
3. Būvdarbu izmaksas kopā,
1
tai skaitā:
485893,69 99,47 349210,00
136683,69
3.1. Līgums Nr.1 – „Būvdarbi"
1
485893,69 99,47 349210,00
136683,69
3.2. finanšu rezerve no
būvdarbu attiecināmajām
izmaksām līdz 5 %
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Piegāžu līgumu izmaksas
kopā, tai skaitā:
KOPĀ
488543,59 100,00 351400,00
137143,59
tai skaitā finanšu rezerve no
projekta attiecināmo
izmaksu summas līdz 5 %
* Izmaksu pozīcijas norāda saskaľā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas
Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 25.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde”
neatbilstoši veikto izdevumu ūdenssaimniecības projektā Strēlnieku ciemā
atmaksai
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu „Par Bauskas
novada
pašvaldības
iestādes
„Meţotnes
pagasta
pārvalde”
vienošanās
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 „Bauskas novada Meţotnes pagasta Strēlnieku ciema
ūdenssaimniecības attīstība” izbeigšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” un Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras 2013.gada 21.oktobra vēstuli „Par vienošanās
Nr.3DP/3.4.1.0/11/APIA/CFLA/020/051 neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe,
R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Meţotnes pagasta pārvalde” no Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu finansējumu Ls 49 535
(četrdesmit deviľi tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci lati) projektā „Bauskas novada Meţotnes
pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 26.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ielu un ceļu remontiem
Pēc ilgstošās ziemas un vēlā pavasara pašvaldības autoceļi atsevišķos posmos bija
neizbraucami, jo autoceļu rūgšanas un transporta kustības rezultātā bija izveidojušās satiksmei
bīstamas bedres. Lai novērstu draudus satiksmes dalībnieku drošībai un novērstu pašvaldības
ceļu masveida sabrukumu klimatisko apstākļu dēļ, bija nepieciešams veikt autoceļu papildu
remontu uz pašvaldības ceļiem un ielām, tam izmantojot Ls 66 780.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6.pielikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” 1 (J.Feldmanis), „atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 66 780 (sešdesmit seši tūkstoši septiľi simti astoľdesmit lati) autoceļu
papildu remontu finansēšanai uz pielikumā minētajiem pašvaldības ceļiem un ielām.
Pielikumā: pašvaldības ielu un ceļu saraksts uz 2 lp.
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Veicamie darbi 2013.gadā uz pašvaldības ceļiem par budžeta naudu

N.p.k.

Autoceļš

Mežotne 47,63
km
Katrīnas -Codes
1 rob.
2 Mežotne-Bajāri
Bauskas šoseja3 Bajāri
KOPĀ:

Domes priekšsēdētājs

Summa
Ls
Plānotā Ls

9 000
16 000
4 400
29 400

0

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 27.p.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budţetu 2013.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 41. pantu un likuma „Par
pašvaldību budţetiem” 7.pantu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Bauskas novada Domes
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budţetu”” saskaľā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 55 lp.
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

Nr.28

Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1„Par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budţetu 2013.gadam ieľēmumos 15 971 172 latu
apmērā, tajā skaitā pamatbudţeta ieľēmumi 15 968 105 latu apmērā, speciālā budţeta –ziedojumi
un dāvinājumi ieľēmumi 3 067 latu apmērā saskaľā ar 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budţetu 2013.gadam izdevumos 19 260 708 latu
apmērā, tajā skaitā pamatbudţeta izdevumi 19 254 718 latu apmērā, speciālā budţeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 5 990 latu apmērā saskaľā ar 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu.”
3. 8.punktā skaitli un vārdu „..2013.gada 5.septembrim” aizstāt ar skaitli un vārdu „...2013.gada
6.novembrim”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budţets 2013.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudţeta ieľēmumi un izdevumi uz 1 lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudţeta ieľēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 34 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2013.gada speciālā budţeta ieľēmumi un izdevumi (ziedojumi
un dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa
programmām uz 4 lp.
6. Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.novembrim
uz 1 lp.
7. Mērķdotācija pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai
un VSAOI no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.novembrim uz 1 lp.
8. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2013.gada 1.janvāra līdz
2013.gada 30.novembrim uz 1 lp.
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9. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību internātskolām un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada
30.novembrim uz 1 lp.
10. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta grozījumiem
(31.10.2013.) uz 10 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem
(31.10.2013.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums Ls 1 393 841, tajā skaitā:
1. palielinājums nodokļu ieľēmumos Ls 381 930, tajā skaitā ieľēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa Ls 319 480 un ieľēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa Ls 62 450;
2. palielinājums nenodokļu ieľēmumos Ls 5 850;
3. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieľēmumos Ls 35 361;
4. palielinājums ieľēmumos no ārvalstu finanšu palīdzības Ls 348 ES programmas „Eiropa
pilsoľiem” projekta „The Road of the Citizen” īstenošanai;
5. palielinājums valsts budţeta transfertos Ls 971 712, tajā skaitā Ls 9 235 valsts budţeta
finansējums mācību līdzekļu iegādei, Ls 550 878 mērķdotācija pamata un vispārējās
izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai; Ls 23 772 mērķdotācija interešu izglītības
programmu pedagogu atlīdzībai; Ls 70 635 mērķdotācija izglītības iestāţu piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu atlīdzībai; Ls 195 156 mērķdotācija
specializētajām pirmsskolas bērnu iestādēm, internātskolām un sanatorijām,
specializētajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem; Ls
699 valsts budţeta dotācija sporta skolai; Ls 1 184 valsts budţeta finansējums
brīvpusdienu nodrošināšanai 1.un 2.klases skolēniem; Ls 22 606 starpposma maksājums
ERAF projektam „Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības iestāţu infrastruktūras attīstība”;
Ls 17 061 finansējums ELFLA projektiem; Ls 4 629 valsts budţeta finansējums sporta
inventāra iegādei; Ls 8 434 finansējums Grundtvig apakšprogrammas Mācību partnerības
projekta „Learning Positive Discipline” īstenošanai; Ls 1 000 valsts budţeta finansējums
valsts ģimnāzijām; starpposma maksājums ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Meţotnes pagasta Strēlnieku ciemā” Ls 36 081; starpposma maksājums
ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta
Garozas ciemā” Ls 30 342;
6. samazinājums pašvaldību budţetu transfertos par Ls 1 360 atbilstoši iemītnieku skaita
izmaiľām sociālās aprūpes iestādēs.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums Ls 127 656, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu samazinājums Ls 760 330:
-programmai „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par Ls 2 482, tajā skaitā
Ls 1 374 tiesas sprieduma izpildei A.Spriľķes lietā (pamats: 26.09.2013. domes lēmums „Par
atlīdzības par piespiedu darba kavējumu izmaksas nodrošināšanu A.Spriľķei”) un Ls 1 108
aviobiļešu iegādei no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 15.10.2013. domes
lēmums „Par novada domes delegācijas atbildes vizīti uz sadraudzības pilsētu Hašūri (Gruzija)”);
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-programmai „Pašvaldības budţeta parāda darījumi” izdevumu samazinājums par Ls 30 500
(līdzekļu ekonomija kredītprocentu maksājumos sakarā ar aizdevumu nosacījumu maiľu),
finansējums pārnests uz budţeta programmām „Notekūdeľu apsaimniekošana” Ls 1 210,
„Pašvaldības IT kompetences centrs” Ls 7 912 un „Autotransports” Ls 21 378;
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums Ls 8 270 par finansējuma piešķīrumu
iestādei „Uzvaras vidusskola” gāzes apkures katla remontam (pamats: 25.07.2013. domes
lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola”
apkures katla remontam”);
-programmai „Pašvaldības IT kompetences centrs” izdevumu palielinājums par Ls 28 815, tajā
skaitā Ls 20 903 datortehnikas iegādei no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats:
29.08.2013. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādei „Bauskas
novada administrācija”” un Ls 7 912 licenču iegādei, pārkārtojot budţeta līdzekļus no
programmas „Pašvaldības budţeta parāda darījumi”;
-programmai „Būvvalde” izdevumu palielinājums par Ls 180 pievienotās vērtības nodokļa
maksājumiem no papildus gūtajiem pašu ieľēmumiem;
-programmai „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par Ls 66 780
ielu un ceļu remontiem (pamats: 31.10.2013. domes lēmums „Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas novada ielu un ceļu remontiem”).
-programmai „Notekūdeľu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 105 018, tajā skaitā
Ls 103 808 ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā Bauskā
no aizľēmuma līdzekļiem (pamats: 30.05.2013. domes lēmums „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Bauskas pilsētas Pārupes, Īslīces un
Stacijas ielā”) un Ls 1 210 būvuzraudzības veikšanai, pārkārtojot budţeta līdzekļus no
programmas „Pašvaldības budţeta parāda darījumi”;
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par Ls 8 150 kārtējiem izdevumiem
par elektrību un ielu apgaismojuma elektrotīklu un luksoforu ekspluatāciju un apkalpošanu
atbilstoši iepirkuma rezultātiem, pārkārtojot budţeta līdzekļus no budţeta programmas
„Saimnieciskā nodaļa”;
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” izdevumu samazinājums par Ls 23 000, tajā skaitā kārtējo
izdevumu samazinājums par Ls 24 000, finansējums pārnests uz budţeta programmām „Ielu
apgaismošana” Ls 8 150, „Bauskas pilsētas sociālo dzīvokļu Mēmeles ielā 3B un Rīgas ielā 64B
uzturēšana” Ls 300 un „Teritoriju apsaimniekošana” Ls 15 550, un palielinājums kapitālajiem
izdevumiem par Ls 1 000 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 29.08.2013. domes
lēmums „Par nekustamā īpašuma Pionieru ielā 35, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības
īpašumā”);
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 51 592 kārtējiem
izdevumiem, pārkārtojot budţeta līdzekļus no budţeta programmām „Saimnieciskā nodaļa” Ls
15 550, „Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana” Ls 14 968, „Norēķini par sociālās aprūpes
iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem” Ls 21 074;
-programmai „Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana” izdevumu samazinājums par Ls 14 968,
finansējums pārnests uz budţeta programmu „Teritoriju apsaimniekošana”;
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-programmai „Autotransports” izdevumu palielinājums par Ls 58 661, tajā skaitā Ls 21 378
kārtējiem izdevumiem (atlīdzība, remonta izdevumi, transporta pakalpojumi, transportlīdzekļu
noma u.c.), pārkārtojot budţeta līdzekļus no programmas „Pašvaldības budţeta parāda darījumi”,
un Ls 37 283 transportlīdzekļu iegādei no aizľēmuma līdzekļiem;
-programmai „Projektu sagatavošanas izdevumiem” izdevumu samazinājums par Ls 6 239, tajā
skaitā Ls 852 pārkārtoti uz budţeta programmu „Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam projekts „Uzľēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobeţu
sadarbības tīkla izveidošana”” (pamats: 11.09.2013. domes lēmums „Par papildu finansējumu
projektam „Uzľēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobeţu sadarbības tīkla izveidošana””); Ls
500 piešķirti iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” līdzfinansējuma
nodrošināšanai projektam „Bauskas novada vēstures unikālas liecības– 19.gadsimta katafalka
restaurācija” (pamats: 15.10.2013. domes lēmums „Par līdzfinansējumu projektam „Bauskas
novada vēstures unikālas liecības-19.gadsimta katafalka restaurācija”); Ls 4 887 pārkārtoti uz
budţeta programmu „IZM projekts „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports”
standarta īstenošanai izglītības iestādēs Bauskas novadā”;
-programmai „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība Bauskā” izdevumu
samazinājums par Ls 1 288 849, līdzekļu apguve netiek plānota;
-programmai „ELFLA projekts „Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana”” izdevumi Ls 23 164,
tajā skaitā Ls 3 446 no projekta finansējuma un Ls 19 718 no aizľēmuma līdzekļiem;
-programmai „IZM projekts „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta
īstenošanai izglītības iestādēs Bauskas novadā”” izdevumi Ls 9 516 sporta inventāra iegādei, tajā
skaitā Ls 4 629 no valsts budţeta finansējuma un Ls 4 887, pārkārtojot budţeta līdzekļus no
programmas „Projektu sagatavošanas izdevumiem”;
-programmai „Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts
„Uzľēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobeţu sadarbības tīkla izveidošana”” izdevumu
palielinājums par Ls 852 (pamats: 11.09.2013. domes lēmums „Par papildu finansējumu
projektam „Uzľēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobeţu sadarbības tīkla izveidošana””),
pārkārtojot budţeta līdzekļus no programmas „Projektu sagatavošanas izdevumiem”;
-programmai „ELFLA projekts „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana”” izdevumi
Ls 44 152, tajā skaitā Ls 3 600 no projekta finansējuma un Ls 40 552 no aizľēmuma līdzekļiem;
-programmai „ELFLA projekts „Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā””
izdevumi Ls 13 795, tajā skaitā Ls 1 440 no projekta finansējuma un Ls 12 355 no aizľēmuma
līdzekļiem;
-programmai „ELFLA projekts „Multimediju studija jauniešiem”” izdevumi Ls 24 480, tajā
skaitā Ls 3 600 no projekta finansējuma un Ls 20 880 no aizľēmuma līdzekļiem;
-programmai „ELFLA projekts „Bauskas novada kultūras centru infrastruktūras uzlabošana””
izdevumi Ls 28 443, tajā skaitā Ls 3 600 no projekta finansējuma un Ls 24 843 no aizľēmuma
līdzekļiem;
-programmai „ELFLA projekts „Bauskas Kultūras centra aprīkošana”” izdevumu palielinājums
Ls 9 240, tajā skaitā Ls 1 375 no projekta finansējuma un Ls 7 865 no aizľēmuma līdzekļiem;
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-programmai „Bauskas novada izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” izdevumu palielinājums par Ls 168 001, tajā skaitā iestādes
„Meţotnes internātvidusskola” renovācijas darbu veikšanai un materiāli tehniskās bāzes
modernizācijai Ls 107 137 no aizľēmuma līdzekļiem; IT aprīkojuma iegādei Bauskas izglītības
iestādēm Ls 19 356 no aizľēmuma līdzekļiem; Bauskas novada izglītības iestāţu mācību klašu
aprīkojuma un daudzfunkciju iekārtu iegādei Ls 38 440 no aizľēmuma līdzekļiem; iestādes
„Meţotnes internātvidusskola” materiāli tehniskās bāzes modernizācijai Ls 10 971 no
aizľēmuma līdzekļiem un izdevumu samazinājums Ls 7 903 par sporta centra „Mēmele” griestu
remonta izdevumiem, kas pārkārtoti uz iestādi „Bauskas Valsts ģimnāzija”;
-programmai „Mācību literatūras iegāde” izdevumu palielinājums par Ls 9 235 mācību līdzekļu
iegādei no valsts budţeta finansējuma;
-programmai „Bauskas pilsētas sociālo dzīvokļu Mēmeles ielā 3B un Rīgas ielā 64B uzturēšana”
izdevumu palielinājums par Ls 300, pārkārtojot budţeta līdzekļus no budţeta programmas
„Saimnieciskā nodaļa”;
-programmai „Norēķini par sociālās aprūpes iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu
samazinājums par Ls 41 360 sakarā ar iemītnieku skaita izmaiľām sociālās aprūpes iestādēs, tajā
skaitā Ls 21 074 pārkārtojot uz budţeta programmu „Teritoriju apsaimniekošana”.
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par Ls 4 415:
-programmai „Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par Ls 300,
pārkārtojot budţeta līdzekļus uz programmu „Īpašumu apsaimniekošana”;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 4 865, tajā skaitā Ls
333 trimmera iegādei un Ls 117 kārtējiem izdevumiem, pārkārtojot budţeta līdzekļus no
programmas „Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija” un „Ielu apgaismošana” un Ls 4 415
Ceraukstes pagasta biznesa atbalsta bibliotēkas telpas remontam no budţeta līdzekļu atlikuma
gada beigās (pamats: 31.10.2013. domes lēmums „Par Ceraukstes pagasta bibliotēkas biznesa
atbalsta telpas remontu”);
-programmai „Komunālā saimniecība” samazināti uzturēšanas izdevumi par Ls 790 un
palielināti kapitālie izdevumi (komunālo pakalpojumu uzskaites programmas un elektrostacijas
iegāde) par Ls 790’;
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu samazinājums par Ls 150, pārkārtojot budţeta
līdzekļus uz programmu „Īpašumu apsaimniekošana”.
Dāviņu pagasta pārvaldei veikta izdevumu pārstrukturizācija:
-programmai „Dāviľu pagasta pārvaldes administrācija” samazināti kapitālie izdevumi par Ls
149 un palielināti izdevumi degvielas iegādei par Ls 149;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par Ls 201, pārkārtojot
budţeta līdzekļus uz programmu „Īpašumu apsaimniekošana”;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 501 kārtējiem
izdevumiem (atlīdzība līgumdarbiniekiem, elektroenerģija), pārkārtojot budţeta līdzekļus no
programmas „Teritoriju apsaimniekošana” un „Skolēnu pārvadājumi”;
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-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu samazinājums Ls 300, pārkārtojot budţeta
līdzekļus uz programmu „Īpašumu apsaimniekošana”.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par Ls 2 000:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par Ls 1 900 kārtējiem
izdevumiem (apkure u.c.) no papildus gūtajiem pašu ieľēmumiem;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par Ls 100 transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budţeta līdzekļus no programmas „Īpašumu
apsaimniekošana”.
Īslīces pagasta pārvaldei veikta izdevumu pārstrukturizācija:
-programmai „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par Ls 155,
pārkārtojot budţeta līdzekļus uz programmu „Ielu apgaismošana”;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par Ls 255, pārkārtojot
budţeta līdzekļus uz programmu „Ielu apgaismošana”;
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par Ls 410, pārkārtojot budţeta
līdzekļus no programmas „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” un „Īpašumu
apsaimniekošana”.
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu samazinājums par Ls 115 777:
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta
Strēlnieku ciemā”” izdevumu samazinājums par Ls 78 176 sakarā ar projekta īstenošanas
pārtraukšanu;
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta
Garozas ciemā”” izdevumu samazinājums par Ls 37 301, piemērojot pievienotās vērtības
nodokļa „reverso” maksāšanas kārtību.
Iestādei „PII „Pasaulīte”” izdevumu palielinājums Ls 23 531, tajā skaitā Ls 18 651
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-novembra
mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 4 880 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās.
Iestādei „PII „Zīlīte”” izdevumu palielinājums Ls 33 684, tajā skaitā Ls 18 237
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-novembra
mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 4 756 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai un Ls 10 620 pirmskolas pedagogu atlīdzībai septembra-decembra
mēnešiem no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās; Ls 71 kārtējiem izdevumiem no papildus
gūtajiem pašu ieľēmumiem.
Iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par Ls 94 438, tajā skaitā
Ls 75 212 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai un Ls 1 299
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls
7 903 sporta centra „Mēmele” griestu remontam, pārkārtojot budţeta līdzekļus no iestādes
„Bauskas novada administrācija” programmas „Bauskas novada izglītības iestāţu infrastruktūras
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uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes modernizācija”; Ls 6 232 krēslu iegādei no budţeta
līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 26.09.2013. domes lēmums „Par papildu finansējuma
piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija””); Ls 700 datortehnikas
iegādei no papildus gūtajiem pašu ieľēmumiem un Ls 1 000 pedagogu tālākizglītībai un
metodisko materiālu iegādei no valsts budţeta finansējuma valsts ģimnāzijām; Ls 1 267 mācību
līdzekļu iegādei no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 31.10.2013. domes lēmums
„Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija”
mācību līdzekļu iegādei”); Ls 825 sporta nama „Mēmele” apgaismes sistēmas remontam no
budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 31.10.2013. domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas Valsts ģimnāzijai sporta nama „Mēmele” apgaismes sistēmas
remontdarbiem”).
Iestādei „Bauskas 2.vidusskola” izdevumu palielinājums par Ls 116 707, tajā skaitā
Ls 99 792 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai un Ls 969 interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 7 512
brīvpusdienu nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 6 506 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās un
Ls 1 006 no valsts budţeta finansējuma; Ls 8 434 Grundtvig apakšprogrammas Mācību
partnerības projekta „Learning Positive Discipline” īstenošanai no projekta finansējuma.
Iestādei „Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums par Ls 73 163, tajā skaitā Ls
58 029 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai un Ls 1 329 interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 11 870
brīvpusdienu nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 11 160 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās un
Ls 710 no valsts budţeta finansējuma; Ls 1 935 galdu un krēslu iegādei no budţeta līdzekļu
atlikuma gada beigās (pamats: 26.09.2013. Domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Bauskas sākumskola””).
Iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 60 595, tajā skaitā
Ls 53 007 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai un Ls 1 866
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 5
722 brīvpusdienu nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 6 137 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās
un valsts budţeta finansējuma samazinājums par Ls 415.
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums Ls 69 956, tajā skaitā Ls 54 540
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai, Ls 1 284 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 8 172 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 2 132 piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai un Ls 428 pirmsskolas pedagogu atlīdzībai
septembra-decembra mēnešiem no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās; Ls 3 400 brīvpusdienu
nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 3 518 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās un valsts budţeta
finansējuma samazinājums par Ls 118.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” izdevumu palielinājums Ls 63 890, tajā skaitā Ls 42 178
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai, Ls 1 131 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 6 027 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 1 920 piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai un Ls 404 pirmsskolas pedagogu atlīdzībai
septembra-decembra mēnešiem no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās; Ls 8 270 gāzes
apkures katla remontam no rezerves fonda (pamats: 25.07.2013. domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola” apkures katla
remontam”); Ls 2 795 brīvpusdienu nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 2 677 no budţeta līdzekļu
58

atlikuma gada beigās un Ls 118 no valsts budţeta finansējuma; Ls 1 165 kārtējiem izdevumiem
no papildus gūtajiem pašu ieľēmumiem.
.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 41 727, tajā skaitā Ls 28 150
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai, Ls 408 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 6 372 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 1 660 piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai un Ls 340 pirmsskolas pedagogu atlīdzībai
septembra-decembra mēnešiem no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās; Ls 1 552 brīvpusdienu
nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 1 315 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās un Ls 237 no
valsts budţeta finansējuma; Ls 1 500 skolas jumta rekonstrukcijas projekta izstrādei un Ls 2 145
struktūrvienības „Dzirnaviľas” siltumsūkľa kompresora nomaiľai no budţeta līdzekļu atlikuma
gada beigās (pamats: 31.10.2013. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Griķu pamatskola””).
Iestādei „Mežotnes pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 30 498, tajā skaitā Ls 25
800 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai, Ls 297 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 2 226 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 580 piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai un Ls 28 pirmsskolas pedagogu atlīdzībai
septembra– decembra mēnešiem no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās; Ls 1 567
brīvpusdienu nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 1 745 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās un
valsts budţeta finansējuma samazinājums par Ls 178.
Iestādei „Codes pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 34 894, tajā skaitā Ls 27 039
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai, Ls 1 086 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 3 399 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 884 piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem no budţeta
līdzekļu atlikuma gada beigās; Ls 1 908 brīvpusdienu nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 2 381 no
budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās un valsts budţeta finansējuma samazinājums par Ls 473;
Ls 14 kārtējiem izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieľēmumiem; Ls 564 no budţeta
līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 31.10.2013. domes lēmums „Par papildu finansējuma
piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Codes pamatskola””).
Iestādei „Mežgaļu pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 31 505, tajā skaitā Ls 26
142 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai, Ls 795 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 2 316 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai septembra– novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 604 piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai un Ls 80 pirmsskolas pedagogu atlīdzībai
septembra-decembra mēnešiem no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās; Ls 1 568 brīvpusdienu
nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 1 390 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās un Ls 178 no
valsts budţeta finansējuma.
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 49 177, tajā skaitā Ls 41
490 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai, Ls 1 113 interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un Ls 3 114 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 812 piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra–decembra mēnešiem no
budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās; Ls 2 000 brīvpusdienu nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 1
704 no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās un Ls 296 no valsts budţeta finansējuma; Ls 300
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kārtējiem izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieľēmumiem; Ls 348 ES programmas „Eiropa
pilsoľiem” projekta „The Road of the Citizen” īstenošanai no projekta finansējuma.
Iestādei „Ozolaines pamatskola” izdevumu palielinājums Ls 32 899, tajā skaitā Ls 28
036 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu atlīdzībai, Ls 720 interešu izglītības
pedagogu atlīdzībai un Ls 2 121 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai septembra-novembra mēnešiem no mērķdotācijas; Ls 552 piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem no budţeta
līdzekļu atlikuma gada beigās; Ls 1 470 brīvpusdienu nodrošināšanai, tajā skaitā Ls 1 647 no
budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās un valsts budţeta finansējuma samazinājums par Ls 177.
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu palielinājums par Ls 60 214, tajā
skaitā pedagogu atlīdzībai Ls 35 627 un saimnieciskajiem izdevumiem (t.sk. saimnieciskā
personāla atlīdzībai) Ls 22 880 no mērķdotācijas; Ls 307 iestādes uzturēšanas izdevumiem no
papildus gūtajiem pašu ieľēmumiem; Ls 1 400 paceļamo siltināto vārtu ar iebūvētām durvīm
personālam iegādei un uzstādīšanai no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats:
15.10.2013. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Meţotnes
internātvidusskolai””).
Iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” izdevumu palielinājums par Ls 137
632, tajā skaitā pedagogu atlīdzībai Ls 76 411 un saimnieciskajiem izdevumiem (t.sk.
saimnieciskā personāla atlīdzībai) Ls 60 238 no mērķdotācijas; Ls 983 iestādes uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieľēmumiem.
Iestādei „Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par Ls 2 822, tajā skaitā Ls
465 mēbeļu iegādei (pamats: 26.09.2013. „Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās
ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola””); Ls 1 104 licencēto programmu apguves
nodrošināšanai no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 26.09.2013. domes lēmums
„Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas
skola” licencēto programmu apguvei”) un Ls 1 253 pagrabstāva drenāţas sistēmas izveidošanai
un atzinuma par nesošajām konstrukcijām un energoaudita veikšanai (pamats: 31.10.2013.
domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola” pagrabstāva drenāţas sistēmas izveidošanai
un ēkas energoaudita veikšanai”).
Iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu palielinājums
par Ls 3 417, tajā skaitā 699 pedagogu atlīdzībai no valsts budţeta dotācijas; Ls 2 718 licencēto
sporta veidu programmu apguvei un transporta izdevumiem no budţeta līdzekļu atlikuma gada
beigās (pamats: 26.09.2013. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās
ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola””).
Iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par Ls 11 475
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.
Iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” izdevumu palielinājums par
Ls
500:
-programmai „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” izdevumu palielinājums par Ls
500 līdzfinansējuma nodrošināšanai projektam „Bauskas novada vēstures unikālas liecības19.gadsimta katafalka restaurācija” (pamats: 15.10.2013. domes lēmums „Par līdzfinansējumu
projektam „Bauskas novada vēstures unikālas liecības-19.gadsimta katafalka restaurācija”).
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Iestādei „Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par Ls 3 272, tajā skaitā Ls
790 fotoaparāta iegādei un Ls 2 000 degvielas iegādei no budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās
(pamats: 26.09.2013. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas
Kultūras centrs”” un 31.10.2013. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs””) un Ls 482 kārtējiem izdevumiem no
papildus gūtajiem pašu ieľēmumiem.
Iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” izdevumu palielinājums par Ls 21 352
iestādes uzturēšanas izdevumiem (medikamenti, ēdināšana, apkure u.c.), tajā skaitā Ls 11 852
pakalpojuma sniegšanas vietas Slimnīcas ielā 4 izveidošanai no budţeta līdzekļu atlikuma gada
beigās (pamats: 29.08.2013. domes lēmums „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā” un 31.10.2013. domes lēmums „Par
papildu finansējuma piešķiršanu iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””) un Ls 9 500 no
papildus gūtajiem ieľēmumiem par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (iemītnieku
skaita pieaugums no sākotnēji plānotajiem 86 uz 94).
Finansēšanas samazinājums Ls 1 266 185, tajā skaitā:
- naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) palielinājums par Ls 1 446 805, tajā skaitā
samazinājums Ls 282 102 par papildu finansējuma piešķīrumiem atbilstoši domes lēmumiem un
palielinājums Ls 1 728 907 atbilstoši plānoto ieľēmumu palielinājumam un izdevumu
samazinājumam;
-aizľēmumu saľemšanas (+) palielinājums par Ls 180 620, tajā skaitā palielinājums Ls 443 208:
ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā Bauskā Ls 103 808;
transportlīdzekļu iegādei Ls 37 283; IT aprīkojuma iegādei Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm Ls 19 356; Bauskas novada izglītības iestāţu mācību klašu aprīkojuma un
daudzfunkciju iekārtu iegādei Ls 38 440; Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Meţotnes internātvidusskola” renovācijas remontdarbu veikšanai un materiāli
tehniskās bāzes modernizācijai Ls 107 137; Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Meţotnes internātvidusskola” materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai Ls 10 971;
ELFLA projektam „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana-2.kārta” Ls 40 552;
ELFLA projektam „Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā” Ls 12 355;
ELFLA projektam „Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana” Ls 19 718; ELFLA projektam
„Multimediju studija jauniešiem” Ls 20 880; ELFLA projektam „Bauskas novada kultūras centru
infrastruktūras uzlabošana” Ls 24 843; ELFLA projektam „Bauskas Kultūras centra aprīkošana2.kārta” Ls 7 865 un samazinājums Ls 262 588: ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Meţotnes pagasta Strēlnieku ciemā” Ls 172 706 un ERAF projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Meţotnes pagasta Garozas ciemā” Ls 89 882.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudţeta ieľēmumi Ls 15 968 105;
finansēšana Ls 3 286 613;
pamatbudţeta izdevumi Ls 19 254 718.
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu palielinājums par Ls 361, tajā skaitā :
Iestādei „Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums par Ls 300 fotoaparāta iegādei,
ziedojums saľemts no SIA „Bauskas alus”.
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Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums par Ls 61 inventāra iegādei,
ziedojums saľemts no fiziskām personām.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumi Ls 3 067;
finansēšana Ls 2 923;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi Ls 5 990.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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3.pielikums
Bauskas novada domes 31.10.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.___

Bauskas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām

Funkciju
klasifikāc
ijas kods

Nosaukums

2013.gada
pamatbudţets

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta
mērķdotācija/dotācijas izglītībai

16 559 400
14 062 353
2 386
106

latos
2013.gada
pamatbudţets ar
31.10.2013.
grozījumiem

grozījumi
-

307 649

-

439 204
849

677

16 251 751
13 623 149
3 235
783

Nodokļu ieľēmumi

48 064

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

10 175

1 750

11 925

734 010

24 035

758 045

Ārvalstu finanšu palīdzība
Valsts budţeta transferti
Pašvaldību budţetu transferti

-

48 064

9 185

348

9 533

1 526 799

106 782

1 633 581

1 360

167 454

168 814

-

Izdevumi - kopā

19 127 062

127 656

19 254 718

Uzturēšanas izdevumi

13 002 704

1 070 460

14 073 164

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas/dotācijas

11 950 681
7 353
946

981
2 283

396

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

1 172 611
851

13 123 292
8 205
927

802
531

3 085
927

193 239

-

30 500

162 739

486 427
84

368

28 291
28

458 136
56

440

072

401
Sociālie pabalsti
Transferti
Norēķini par izglītības iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo
pakalpojumu iestāţu iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem

987

402
77

372 357
170
856

-

064
43 360

178

195

360

328 997
170
856

43

134
835

7
Pārējie norēķini

000

7
-

000

-

806

-

500

14
Transferts uz valsts budţetu
Transferts valsts budţeta daļēji
finansētām atvasinātajām
publiskajām personām, budţeta
nefinansētām iestādēm

806

14

1
500

Kapitālie izdevumi

6 124 358

63

1

-

942 804

5 181 554

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

2 567 662

Aizľēmumu saľemšana

2 772 989

Aizľēmumu atmaksa

435 305

851 396
-

1 056 723

Resursi izdevumu segšanai
Transferts no pašvaldības
pamatbudţeta

-

17 612

Izdevumi - kopā

-

Uzturēšanas izdevumi
Transferti
Transferts uz pašvaldības
pamatbudţetu

612

3 002 967

-

851 396

435 305
-

3 208 294
-

1 056 723

-

17 612

-

17 612

17 612

-

17 612

17 612
17 612
17

612

17 612
17 612
17

Konsolidācija

-

17 612

Bauskas novada administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Nodokļu ieľēmumi
Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Valsts budţeta transferti
Pašvaldību budţetu transferti
Transferts no pašvaldības
pamatbudţeta

6 772 088

-

5 414 205

-

4 187 655
48 064

5 945

650

6 595

49 566

700

50 266

1 120 384

30 925

1 151 309

1 360

114 952

-

17 612

-

17 612
8 718 112

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Subsīdijas un dotācijas

1 226 550
-

Izdevumi - kopā

Atlīdzība

5 576 453

48 064

116 312

760 330

7 957 782

4 011 130

74 232

4 085 362

3 295 252
1 216

176 183
15

562

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

1 195 635

-

155

3 471 435
1 231
717

192 588

-

30 500

162 088

201 995
80

368

28 091
28

173 904
52

444

076

121
Sociālie pabalsti
Transferti
Norēķini par izglītības iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo
pakalpojumu iestāţu iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem

551

121
277

321 295
119
794

-

828
43 360

178

195

360

277 935
119
794

43

134
835

7
Pārējie norēķini
Transferts uz valsts
pamatbudţetu
Transferts valsts budţeta daļēji
finansētām atvasinātajām

000

7
-

000

-

806

-

500

14
806

14

1
500

64

1

publiskajām personām, budţeta
nefinansētām iestādēm
Kapitālie izdevumi

4 706 982

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

1 946 024
222 790

Aizľēmumu saľemšana
Aizľēmumu atmaksa
01.110

-

3 872 420

435 305

2 381 329

-

2 772 989
-

834 562

222 790

435 305

1 049 755

-

3 208 294
-

Bauskas novada administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

752 405

2 482

752 405

2 482

Izdevumi- kopā

752 819

2 482

755 301

Uzturēšanas izdevumi

752 143

2 482

754 625

Kārtējie izdevumi

730 439
650

2 482
1

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

323

374

754 887
754 887

732 921
651
697

21 704

21 704

850

850
20

Sociālie pabalsti

01.600

20

854

854

Kapitālie izdevumi

676

676

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

414

414

414

414

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

20 142

20 142

20 142

20 142

Izdevumi- kopā

20 142

20 142

Uzturēšanas izdevumi

19 912

19 912

Kārtējie izdevumi

19 912
17

19 912
17

Vēlēšanu komisijas darbības
nodrošināšanai

Atlīdzība

652

Kapitālie izdevumi
01.720

1 049 755

652
230

230

Pašvaldības budžeta parāda
darijumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 263 223

-

30 500

1 263 223

-

30 500

1 232 723

Izdevumi- kopā

213 468

-

30 500

182 968

Uzturēšanas izdevumi

213 468

-

30 500

182 968

Kārtējie izdevumi

20 880

65

1 232 723

20 880

Procentu izdevumi
Finansēšana
Aizľēmumu atmaksa
01.890

03.390

192 588
-

162 088
-

1 049 755
1 049 755

Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

24 167

-

8 270

15 897

24 167

-

8 270

15 897

Izdevumi- kopā

24 167

-

8 270

15 897

Uzturēšanas izdevumi

24 167

-

8 270

15 897

Kārtējie izdevumi

24 167

-

8 270

15 897

Dzimtsarakstu nodaļa
40 990

40 990

37 695

37 695

1 095

1 095

2 200

2 200

Izdevumi- kopā

40 990

40 990

Uzturēšanas izdevumi

40 990

40 990

Kārtējie izdevumi

34 530
32

34 530
32

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

940

940
6 460
6

6 460
6

460

460

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

50 613

50 613

49 113

49 113

1 500

1 500

Izdevumi- kopā

50 613

50 613

Uzturēšanas izdevumi

50 613

50 613

Kārtējie izdevumi

50 613
40

50 613
40

Nenodokļu ieľēmumi

Atlīdzība
04.430

30 500

1 049 755
1 049 755

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

03.600

-

374

374

Būvvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

48 760

180

48 940

1 170

22 434

3 350

650

4 000

1 200

700

1 900

23 604

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Pašvaldību budţetu transferti
(finansējums būvvaldes funkciju
veikšanai)

20 606

66

-

20 606

Izdevumi- kopā

48 760

180

48 940

Uzturēšanas izdevumi

47 672

180

47 852

Kārtējie izdevumi

47 672
42

180

47 852
42

Atlīdzība

590

Kapitālie izdevumi
04.510

1 088

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

466 391

66 780

163 700

66 780

Valsts budţeta transferti

302 691

Izdevumi- kopā

466 463

66 780

533 243

Uzturēšanas izdevumi

466 463

66 780

533 243

Kārtējie izdevumi

466 463

66 780

230 480
302 691

533 243

72

72

72

72

488 214
488 214

488 214
488 214

Izdevumi- kopā

1 401 586

1 401 586

Kapitālie izdevumi

1 401 586

1 401 586

Finansēšana

913 372

913 372

Aizľēmuma saľemšana

913 372

913 372

Pašvaldības IT kompetences centrs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

95 159

28 815

92 897

28 815

Izdevumi- kopā

95 159

28 815

123 974

Uzturēšanas izdevumi

80 064

3 334

83 398

Kārtējie izdevumi

80 064
37

3 334

83 398
37

Atlīdzība

123 974
121 712

2 262

2 262

175

Kapitālie izdevumi
04.730

533 171

ERAF projekts "Tranzītielas
sakārtošana Bauskā"
Resursi izdevumu segšanai
Valsts budţeta transferti

04.600

1 088

Ceļu un ielu infrastruktūras
uzturēšana

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
04.510

590

175
15 095

25 481

40 576

Bauskas Rātsnama rekonstrukcija,
3.kārta
Izdevumi- kopā

250 874

250 874

Kapitālie izdevumi

250 874

250 874

67

Finansēšana
Aizľēmuma saľemšana
04.730

05.100

05.200

250 874
250 874

Tūrisms
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

756

756

408

408

Pašvaldību budţetu transferti

348

348

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

756
756

756
756

Kārtējie izdevumi

756

756

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

64 085

64 085

16 021

16 021

Nodokļu ieľēmumi

48 064

48 064

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

64 085
64 085

64 085
64 085

Kārtējie izdevumi

64 085

64 085

Atkritumu apsaimniekošana

Notekūdeņu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

8 384

1 210

9 594

8 384

1 210

9 594

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

8 384
8 384

105 018

113 402
8 384

Kārtējie izdevumi

8 384

8 384

Kapitālie izdevumi

105 018

105 018

Finansēšana

103 808

103 808

Aizľēmuma saľemšana

05.200

250 874
250 874

103 808

103 808

Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekts
"Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana
Lielupes baseina vides kvalitātes
uzlabošanai"
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi

407 262
8 003

407 262
8 003

8 003

8 003

399 259

399 259

-

-

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

407 262

407 262

3 204

3 204

Aizľēmuma saľemšana

404 058

404 058

68

05.300

Dalība biedrībā "Zemgales
reģionālā enerģētikas aģentūra"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

7 000

7 000

7 000

7 000

Izdevumi- kopā

7 000

7 000

Uzturēšanas izdevumi

7 000

7 000

7 000
7

7 000
7

Transferti
Pārējie norēķini
06.200

000

Attīstības un plānošanas nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

100 701

100 701

97 701

97 701

3 000

3 000

Izdevumi- kopā

100 701

100 701

Uzturēšanas izdevumi

100 338

100 338

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Transferti
Transferts valsts budţeta daļēji
finansētām atvasinātajām
publiskajām personām, budţeta
nefinansētām iestādēm

98 838
85
683
1 500

1 500

1

1

500

500
363

363

Projektu sagatavošanas
izdevumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

96 113

-

6 239

89 874

96 113

-

6 239

89 874

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

96 113
8 500

-

6 239
300

89 874
8 800

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

8 000

Sociālie pabalsti

8 000

500

Subsīdijas un dotācijas

300
300

800
300

500

Kapitālie izdevumi
06.400

98 838
85

683

Kapitālie izdevumi
06.200

000

500
87 613

-

6 539

81 074

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

53 803

8 150

61 953

53 803

8 150

61 953

Izdevumi- kopā

53 803

8 150

61 953

69

06.600

06.600

Uzturēšanas izdevumi

53 803

8 150

61 953

Kārtējie izdevumi

53 803

8 150

61 953

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

441 181

51 592

492 773

441 181

51 592

492 773

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

441 181
441 181

51 592
51 592

492 773
492 773

Kārtējie izdevumi

441 181

51 592

492 773

Teritoriju apsaimniekošana

Pašvaldības dzīvojamā fonda
uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

53 764

-

14 968

38 796

42 010

-

14 968

27 042

Izdevumi- kopā

57 658

-

14 968

42 690

Uzturēšanas izdevumi

57 658

-

14 968

42 690

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

26 990

15 700

42 690

Subsīdijas un dotācijas

11 754

30 668
30
668

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
06.600

668

30 668
30

-

3 894

3 894

3 894

3 894

Saimnieciskā nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

325 980

-

23 000

297 708

-

23 000

Izdevumi- kopā

325 980

-

23 000

302 980

Uzturēšanas izdevumi

312 634

-

24 000

288 634

Kārtējie izdevumi

312 227
148

-

24 000

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

302 980
274 708

28 272

28 272

683

288 227
148
683

407

407

407

Kapitālie izdevumi
06.600

11 754

407
13 346

1 000

14 346

196 319

21 378

217 697

196 319

21 378

Autotransports
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

70

217 697

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

196 319
196 319

58 661
21 378

Kārtējie izdevumi

196 319
125

21 378
13

Atlīdzība

07.230

08.100

08.100

08.210

807

781

254 980
217 697
217 697
139
588

Kapitālie izdevumi

37 283

37 283

Finansēšana
Aizľēmuma saľemšana

37 283
37 283

37 283
37 283

Pasākumi mutes veselības
veicināšanas jomā
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 513

1 513

1 513

1 513

Izdevumi- kopā

1 513

1 513

Uzturēšanas izdevumi

1 513

1 513

Kārtējie izdevumi

1 513

1 513

Daudzfunkcionālā sporta un
atpūtas centra būvniecība Bauskā
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 288 849

-

1 288 849

-

Izdevumi- kopā

1 288 849

-

1 288 849

-

Kapitālie izdevumi

1 288 849

-

1 288 849

-

1 288 849
1 288 849

-

ELFLA projekts "Sporta inventāra
piegāde un uzstādīšana"
Resursi izdevumu segšanai

3 446

3 446

Valsts budţeta transferti

3 446

3 446

Izdevumi- kopā

23 164

23 164

Kapitālie izdevumi

23 164

23 164

Finansēšana

19 718

19 718

Aizľēmuma saľemšana

19 718

19 718

ELFLA projekts "Bauskas novada
bibliotēku rekonstrukcija un
aprīkošana"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

434

434

434

434

Izdevumi- kopā

6 407

6 407

Kapitālie izdevumi

6 407

6 407

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

5 973

5 973

3 600

3 600

Aizľēmuma saľemšana

2 373

2 373

71

08.210

Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.2013.gadam projekts
"Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības
tīkla izveidošana"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

08.220

29 980

29 128

852

29 980

185 000
27 811

852
852

185 852
28 663

27 811

852

28 663

157 189

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

155 872

155 872

6 411

6 411

Aizľēmuma saľemšana

149 461

149 461

Resursi izdevumu segšanai
Valsts budţeta transferti

231 900
231 900

231 900
231 900

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

710 731
6 915

710 731
6 915

6 915

6 915

Kapitālie izdevumi

703 816

703 816

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

478 831

478 831

138 831

138 831

Aizľēmuma saľemšana

340 000

340 000

157 189

ERAF projekts "Bauskas pilssociālekonomiski nozīmīga
kultūras mantojuma objektaatjaunošanas II kārta"

ELFLA projekts "Bauskas
Kultūras centra aprīkošana"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

10 507

1 375

3 307

Valsts budţeta transferti

11 882
3 307

7 200

1 375

8 575

Izdevumi- kopā

12 307

9 240

21 547

Kapitālie izdevumi

12 307

9 240

21 547

1 800

7 865

9 665

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

1 800

Aizľēmuma saľemšana

08.230

852

Kapitālie izdevumi

Kārtējie izdevumi

08.230

29 128

1 800
7 865

ELFLA projekts "Bauskas novada
kultūras centru infrastruktūras
uzlabošana"

72

7 865

08.230

08.230

08.230

08.290

Resursi izdevumu segšanai

3 600

3 600

Valsts budţeta transferti

3 600

3 600

Izdevumi- kopā

28 443

28 443

Kapitālie izdevumi

28 443

28 443

Finansēšana

24 843

24 843

Aizľēmuma saľemšana

24 843

24 843

Resursi izdevumu segšanai

3 600

3 600

Valsts budţeta transferti

3 600

3 600

Izdevumi- kopā

44 152

44 152

Kapitālie izdevumi

44 152

44 152

Finansēšana

40 552

40 552

Aizľēmuma saľemšana

40 552

40 552

Resursi izdevumu segšanai

1 440

1 440

Valsts budţeta transferti

1 440

1 440

Izdevumi- kopā

13 795

13 795

Kapitālie izdevumi

13 795

13 795

Finansēšana

12 355

12 355

Aizľēmuma saľemšana

12 355

12 355

Resursi izdevumu segšanai

3 600

3 600

Valsts budţeta transferti

3 600

3 600

Izdevumi- kopā

24 480

24 480

Kapitālie izdevumi

24 480

24 480

Finansēšana

20 880

20 880

Aizľēmuma saľemšana

20 880

20 880

ELFLA projekts "Grenctāles
kultūras nama pieejamības
uzlabošana"

ELFLA projekts "Tehniskās
jaunrades aktivitāšu ieviešana
Bauskas novadā"

ELFLA projekts "Multimediju
studija jauniešiem"

Līdzfinansējums biedrībām
ELFLA un citu projektu
īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

9 890

9 890

9 890

9 890

Izdevumi- kopā

9 890

9 890

Uzturēšanas izdevumi

9 890

9 890

73

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
08.290

09.100

9 890
9
890

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

18 551

18 551

6 887

6 887

Valsts budţeta transferti

11 664

11 664

Izdevumi- kopā

18 551

18 551

Uzturēšanas izdevumi

18 551

18 551

Kārtējie izdevumi

18 551

18 551

113 269

113 269

Uzturēšanas izdevumi

28 484

28 484

Kārtējie izdevumi

28 484

28 484

84 785

84 785

113 269

113 269

45 381

45 381

67 888

67 888

Izdevumi- kopā

9 878

9 878

Uzturēšanas izdevumi

9 878

9 878

Transferti
Transferts uz valsts
pamatbudţetu

9 878
9

9 878
9

ERAF projekts "Bauskas pilsētas
pirmskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība"

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
Aizľēmuma saľemšana
ERAF projekts "Izglītības iestāžu
informatizācija"

878

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

09.210

890

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki

Izdevumi- kopā

09.210

9 890
9

878
9 878

9 878

9 878

9 878

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

4 928

4 928

4 928

4 928

Izdevumi- kopā

4 928

4 928

Uzturēšanas izdevumi

4 928

4 928

Transferti
Transferts uz valsts
pamatbudţetu

4 928
4

4 928
4

Latvijas-Šveices sadarbības
programmas projekts "Atbalsts
ugunsdrošības pasākumiem
pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs"

928

74

928

09.210

IZM projekts "Sporta inventāra
iegāde mācību priekšmeta „Sports”
standarta īstenošanai izglītības
iestādēs Bauskas novadā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

9 516

9 516

4 887

4 887

Valsts budţeta transferti

4 629

4 629

Izdevumi- kopā

9 516

9 516

Uzturēšanas izdevumi

5 094

5 094

Kārtējie izdevumi

5 094

5 094

4 422

4 422

Kapitālie izdevumi
09.600

09.600

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

83 829

83 829

83 829

83 829

Izdevumi- kopā

83 829

83 829

Uzturēšanas izdevumi

83 829

83 829

Kārtējie izdevumi

83 829

83 829

3 576

3 576

3 576

3 576

Bauskas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana un
materiāli tehniskās bāzes
modernizācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

09.810

Izdevumi- kopā

648 539

168 001

816 540

Uzturēšanas izdevumi

380 991

30 337

411 328

Kārtējie izdevumi

380 991

30 337

Kapitālie izdevumi

267 548

137 664

405 212

Finansēšana

644 963

168 001

812 964

Aizľēmuma saľemšana

644 963

411 328

168 001

812 964

Izglītības nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

56 934

56 934

56 056

56 056

878

878

Izdevumi- kopā

56 934

56 934

Uzturēšanas izdevumi

56 934

56 934

Kārtējie izdevumi

48 394
34

48 394
34

Atlīdzība

255

75

255

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti
09.820

8 540
8
540

119 794

119 794

42 557

42 557

75 576

75 576

1 661

1 661

Izdevumi- kopā

119 794

119 794

Uzturēšanas izdevumi

119 794

119 794

Transferti
Norēķini par izglītības iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem

119 794
119

Pašvaldību budţetu transferti
Transferts no pašvaldības
pamatbudţeta

794

Mācību literatūras iegāde
15 951

Valsts budţeta transferti
Transferts no pašvaldības
pamatbudţeta

15 951

Izdevumi- kopā

15 951

9 235

25 186

9 235

9 235
15 951

9 235

25 186

Uzturēšanas izdevumi

2 551

2 551

Kārtējie izdevumi

2 551

2 551

15 951

6 684

22 635

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

2 208

300

2 508

2 208

300

2 508

Izdevumi- kopā

2 208

300

2 508

Uzturēšanas izdevumi

2 208

300

2 508

218

23

241

1 990
1

277

2 267
2

Kapitālie izdevumi
Bauskas pilsētas sociālo dzīvokļu
Mēmeles ielā 3B un Rīgas ielā 64B
uzturēšana

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti
10.500

119 794
119

794

Resursi izdevumu segšanai

10.200

540

Norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

09.820

8 540
8

990

277

267

ESF projekts "Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi"
Resursi izdevumu segšanai

78 715

78 715

Valsts budţeta transferti

78 715

78 715

Izdevumi- kopā

88 020

88 020

Uzturēšanas izdevumi

88 020

88 020

5 220

5 220

Kārtējie izdevumi

76

1
Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

82 800
82

800

800
9 305

9 305

9 305

9 305

Norēķini par sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

217 231

-

41 360

197 449

-

40 000

157 449

19 782

-

1 360

18 422

Izdevumi- kopā

217 231

-

41 360

175 871

Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

217 231

-

41 360

175 871

Pašvaldību budţetu transferti

Subsīdijas un dotācijas
Transferti
Norēķini par socālās aprūpes
iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem

09.000

080
82 800
82

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
beigās

10.700

1

080

39 036
39
036

2 000
2
000

178 195
178
195

175 871

360

41 036
41
036

43 360
43

134 835
134
835

Izglītība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija /
dotācija izglītībai

5 774 481

972 224

5 491 146
2 386
106

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

6 746 705

959 302
849
677

6 450 448
3 235
783

288

1 148

1 436

202 856

1 992

204 848

Valsts budţeta transferti

19 032

9 434

28 466

Pašvaldību budţetu transferti

51 974

-

51 974

9 185

348

9 533

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

5 982 052
5 883 159

972 224
967 387

6 954 276
6 850 546

Kārtējie izdevumi

5 809 170
4 334

Ārvalstu finanšu palīdzība

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti
Transferti
Norēķini par izglītības iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem

720

967 387
834
419

2 283
396
5 315
5

77

3 085
927

-

68 674
51
062

139
802

531

315

6 776 557
5 169

5 315
5
315

-

68 674
51
062

Transferts uz pašvaldības
pamatbudţetu

17
612

Kapitālie izdevumi

98 893

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.100

612
4 837

207 571

-

207 571

-

103 730
207 571
207 571

Bauskas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde "Pasaulīte"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

392 563

23 531

358 988
58

23 531
18

048

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Valsts budţeta transferti

651

416 094
382 519
76
699

20

20

33 426

33 426

129

129

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

393 429
392 430

23 531
23 531

Kārtējie izdevumi

392 430
282

23 531
23

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

09.100

17
-

839

531
58

106

416 960
415 961
415 961
306
370

18
651

76
757

Kapitālie izdevumi

999

999

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

866

866

866

866

Bauskas novada pirmsskolas
izglītības iestāde "Zīlīte"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

487 185

33 684

446 312
55

33 613
18

744

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

237

520 869
479 925
73
981

57

57

40 816

71

40 887

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

540 818
528 036

33 684
33 673

574 502
561 709

Kārtējie izdevumi

528 036
367

33 673
33

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

823

613
55

744

561 709
401
436

18
237

73
981

Kapitālie izdevumi

12 782

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

53 633

53 633

53 633

53 633

78

11

12 793

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

94 438

387 677
192

92 738
76

827

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

511
20

-

Ārvalstu finanšu palīdzība

9 185

3 566

1 000

1 000

94 438
93 738

Kārtējie izdevumi

415 239
301

93 738
76

Sociālie pabalsti

511
193

928

9 185
559 131
509 097
508 977
377
875

76
511

120
120

20

700

464 693
415 359

364

480 415
269
338

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

494 186

-

2 866

Valsts budţeta transferti

09.210

399 748

270
439

-

120
120

Kapitālie izdevumi

49 334

700

50 034

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

64 945

-

64 945

64 945

-

64 945

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

390 563

94 438

387 677
192

92 738
76

827

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

511

485 001
480 415
269
338

20

20

2 866

Valsts budţeta transferti

-

700

3 566

1 000

1 000

Izdevumi- kopā

444 837

94 438

539 275

Uzturēšanas izdevumi

395 503

93 738

489 241

Kārtējie izdevumi

395 383
301

93 738
76

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

364

511
193

928

489 121
377
875

76
511

270
439

120

120

120

120

Kapitālie izdevumi

49 334

Finansēšana

54 274

54 274

Budţeta līdzekļu atlikums gada

54 274

54 274

79

700

50 034

sākumā

09.210

Bauskas Valsts ģimnāzijaCOMENIUS skolu partnerības
projekts
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

10 671
10 671

10 671
10 671

Kārtējie izdevumi

10 671

10 671

10 671

10 671

10 671

10 671

Resursi izdevumu segšanai

9 185

9 185

Ārvalstu finanšu palīdzība

9 185

9 185

Izdevumi- kopā

9 185

9 185

Uzturēšanas izdevumi

9 185

9 185

Kārtējie izdevumi

9 185

9 185

Atlīdzība
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.210

09.210

Bauskas Valsts ģimnāzija- projekts
"Nordplus Junior 2013"

Bauskas sākumskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

276 889

73 163

276 885
148

73 163
59

066

358
4

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

277 927
274 463

73 163
73 163

Kārtējie izdevumi

274 463
217

73 163
59

847

4

358
148

312

350 048
207
424

Nenodokļu ieľēmumi

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

350 052

351 090
347 626
347 626
277
205

59
358

207
670

Kapitālie izdevumi

3 464

3 464

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

1 038

1 038

1 038

1 038

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

544 757

116 707

541 927
262
117

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Valsts budţeta transferti

108 273
100
761

650 200
362
878

25

-

25

2 805

-

2 805

-

80

661 464

8 434

8 434

Izdevumi- kopā

551 332

116 707

668 039

Uzturēšanas izdevumi

546 391

116 707

663 098

Kārtējie izdevumi

546 391
412

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

09.210

624

761
263

749

663 098
513
385

100
761

364
510

Kapitālie izdevumi

4 941

-

4 941

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

6 575

-

6 575

6 575

-

6 575

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

544 757

117

653 030

108 273
100
761

650 200
362
878

25

25

2 805

2 805

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

551 332
546 391

Kārtējie izdevumi

546 391
412

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

108 273

541 927
262

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

09.210

116 707
100

624

108 273
108 273
108 273
100
761

263
749

659 605
654 664
654 664
513
385

100
761

364
510

Kapitālie izdevumi

4 941

4 941

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

6 575

6 575

6 575

6 575

Bauskas 2.vidusskola - Grundtvig
apakšprogrammas Mācību
partnerības projekts „Learning
Positive Discipline”
Resursi izdevumu segšanai

8 434

8 434

Valsts budţeta transferti

8 434

8 434

Izdevumi- kopā

8 434

8 434

Uzturēšanas izdevumi

8 434

8 434

Kārtējie izdevumi

8 434

8

09.210

434

Bauskas pilsētas pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

278 245

60 595

275 230
136

60 595
54

742

Nenodokļu ieľēmumi

873
15

81

338 840
335 825
191
615
15

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

281 977
278 997

60 595
60 595

Kārtējie izdevumi

278 997
214

60 595
54

689

873
137

997

342 572
339 592
339 592
269
562

54
873

192
870

Kapitālie izdevumi

2 980

2 980

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

3 732

3 732

3 732

3 732

Mežgaļu pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

210 597

31 505

201 220
77

31 505
29

863

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

253

242 102
232 725
107
116

13

13

9 364

9 364

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

221 741
219 787

31 505
31 204

253 246
250 991

Kārtējie izdevumi

219 787
176

31 204
30

250 991
206

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

613

123
78

142

Kapitālie izdevumi

736
29

253
1 954

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.210

3 000

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

09.210

3 000

107
395

301

2 255

11 144

11 144

11 144

11 144

Griķu pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

308 417

41 727

294 900
91

42 127
34

728

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

930

337 027
126
658

8
13 509

8
-

400

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

315 292
313 794

41 727
41 761

Kārtējie izdevumi

313 794
235

41 761
36

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

350 144

479

930
91

728

82

13 109
357 019
355 555
355 555
272
409

34
930

126
658

09.210

Kapitālie izdevumi

1 498

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

6 875

6 875

6 875

6 875

-

34

1 464

Codes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

224 710

34 894

216 134
80

34 880
31

778

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

524

259 604
251 014
112
302

1

1

8 575

14

8 589

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

225 440
221 972

34 894
34 894

260 334
256 866

Kārtējie izdevumi

221 972
161

34 894
32

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

440

208
81

385

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

256 866
193
648

31
524

112
909

3 468

3 468

730

730

730

730

Uzvaras vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

63 890

397 210
117

62 725
49

276

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

336

459 935
166
612

-

23 001

2 952

-

2 952

440 491
438 189

63 890
63 890

Kārtējie izdevumi

438 189
299

63 890
51

485

640
119

608

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

1 165

23 001

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

487 053

1 165

Valsts budţeta transferti

09.210

423 163

504 381
502 079
502 079
351
125

49
336

168
944

2 302

-

2 302

17 328

-

17 328

17 328

-

17 328

Uzvaras vidusskola
Resursi izdevumu segšanai

418 495

83

63 890

482 385

Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

397 210
117
276

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

612
1 165

1 165

21 285

21 285

435 420

63 890

499 310

Uzturēšanas izdevumi

433 118

63 890

497 008

Kārtējie izdevumi

433 118
299

63 890
51

485

640
119

608

Kapitālie izdevumi

497 008
351
125

49
336

168
944

2 302

2 302

16 925

16 925

16 925

16 925

Resursi izdevumu segšanai
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

4 668

4 668

1 716

1 716

Valsts budţeta transferti

2 952

2 952

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

5 071
5 071

5 071
5 071

Kārtējie izdevumi

5 071

5 071

403

403

403

403

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
Uzvaras vidusskola - Projekts
"Skolu daudzpusējā partnerība"

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.210

336

459 935
166

Izdevumi - kopā

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

09.210

62 725
49

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

332 280

137 632

330 360
330
360

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

136 649
136
649

009
3

1 900

1 000

2 900

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

337 849
335 349

137 632
134 728

475 481
470 077

Kārtējie izdevumi

335 349
257
983

-

467 009
467

17

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

20

469 912

134 728
99
361

256
611

Kapitālie izdevumi

84

344
99

361
2 500

470 077
357
355
972

2 904

5 404

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.210

5 569

5 569

423 645

69 956

423 560
164

69 956
63

543

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

996

40

45

45
69 956
69 727

Kārtējie izdevumi

432 279
341

69 727
66

218

556
168

227

504 852
502 006
502 006
407
774

63
996

2 617

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

493 516
228

40

434 896
432 279

Kapitālie izdevumi

493 601

539

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

232
223

229

2 846

11 251

11 251

11 251

11 251

Mežotnes internātvidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

214 752

60 214

209 969
194

59 907
58

816

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

507

274 966
269 876
253
323

11

11

4 772

307

5 079

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

219 818
219 368

60 214
59 671

280 032
279 039

Kārtējie izdevumi

219 348
153

59 671
48

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

136

649
153

136

279 019
201
785

48
649

201
785

20

20

20

Kapitālie izdevumi

20
450

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.210

5 569

Īslīces vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

09.210

5 569

543

993

5 066

5 066

5 066

5 066

Mežotnes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai

181 125

85

30 498

211 623

Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

176 018
71
411

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

323

206 516
99
734

20

20

5 087

5 087

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

189 130
186 912

30 498
30 315

Kārtējie izdevumi

186 912
139

30 315
28

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

09.210

30 498
28

769

931
71

944

219 628
217 227
217 227
168
700

28
323

100
267

Kapitālie izdevumi

2 218

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

8 005

8 005

8 005

8 005

183

2 401

Ozolaines pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

165 917

32 899

161 901
78

32 899
30

191

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

877
8

8

4 008

4 008

166 115
163 669

32 899
32 899

Kārtējie izdevumi

163 669
128

32 899
31

425

429
78

192

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

194 800
109
068

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

198 816

199 014
196 568
196 568
159
854

30
877

109
069

2 446

2 446

198

198

198

198

Vecsaules pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

302 683

49 177

285 693
115

48 529
45

799

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

717
9

Ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi - kopā

334 222
161
516

-

9

16 981

300

17 281

-

348

348

49 177

351 913

302 736

86

351 860

Uzturēšanas izdevumi

300 736

49 177

Kārtējie izdevumi

300 736
229

49 177
46

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

788
799

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.210

455
45

717

161
516

2 000

-

2 000

53

-

53

53

-

53

302 683

48 829

285 693
115

48 529
45

799

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

717

351 512
334 222
161
516

9

9

16 981

300

17 281

Izdevumi - kopā

302 736

48 829

351 565

Uzturēšanas izdevumi

300 736

48 829

349 565

Kārtējie izdevumi

300 736
229

48 829
46

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

788

667
115

799

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

09.510

349 913
276

Vecsaules pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
izglītībai

09.210

667
115

349 913

349 565
276
455

45
717

161
516

2 000

2 000

53

53

53

53

Vecsaules pamatskola - projekts
"The Road of the Citizen"
Resursi izdevumu segšanai

348

348

Ārvalstu finanšu palīdzība

348

348

Izdevumi - kopā

348

348

Uzturēšanas izdevumi

348

348

Kārtējie izdevumi

348

348

Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta dotācija

183 848

3 417

180 044
87

3 417

616

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

87

699

187 265
183 461
88
315

4

4

3 800

3 800

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

184 218
183 218

3 417
3 417

Kārtējie izdevumi

181 468
144

3 417

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
dotācijas
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

144
616

699

843

699

315

88

1 750
1

1 750
1

750

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

750
1 000

1 000

370

370

370

370

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta mērķdotācija
interešu izglītībai
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

102 287

11 475

94 727
28
701

113 762

11 475
11
475

106 202
40
176

7 560

7 560

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

103 709
102 709

11 475
11 475

Kārtējie izdevumi

102 709
64

11 475
11

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
mērķdotācijas

09.510

184 885
144

87

Kapitālie izdevumi

09.510

187 635
186 635

373

475
29

233

115 184
114 184
114 184
75
848

11
475

40
708

Kapitālie izdevumi

1 000

1 000

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

1 422

1 422

1 422

1 422

37 057

37 057

29 734
18

29 734
18

Bauskas Mākslas skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta dotācija
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

430

430
7 323

7 323

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

37 760
37 760

37 760
37 760

Kārtējie izdevumi

37 760
33

37 760
33

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
dotācijas

812

812
18

446

Finansēšana

703

88

18
446
703

Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.510

703

703

Bauskas Mūzikas skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
valsts budţeta dotācija

153 952

2 822

141 504
75

2 822

050

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

144 326
75
050

10

10

12 438

12 438

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

155 510
154 570

2 822
2 822

Kārtējie izdevumi

154 570
137

2 822
1

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta
dotācijas

156 774

558

104

158 332
157 392
157 392
138
662

75

75

493

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

493
940

940

1 558

1 558

1 558

1 558

Izglītības pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

130 661

-

130 661

61 153

-

61 153

3

-

3

1 580

-

1 580

Valsts budţeta transferti

15 951

-

15 951

Pašvaldību budţetu transferti

51 974

-

51 974

137 171
137 171

-

137 171
137 171

65 072
34

-

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti
Transferti
Norēķini par izglītības iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem
Transferts uz pašvaldības
pamatbudţetu

311

3 425
3

425

311
-

68 674
51

062

65 072
34

3 425
3
425

-

68 674
51

-

062

-

612

17
612

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

89

17

-

-

-

6 510

-

6 510

6 510

-

6 510

09.600

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

24 350

24 350

24 350

24 350

Izdevumi- kopā

25 219

25 219

Uzturēšanas izdevumi

25 219

25 219

Kārtējie izdevumi

25 219

25 219

869

869

869

869

38 386

38 386

36 803

36 803

3

3

1 580

1 580

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

43 278
43 278

43 278
43 278

Kārtējie izdevumi

39 853
34

39 853

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.810

Izglītības pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

311
3 425
3
425

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.820

3 425
3
425

4 892

4 892

4 892

4 892

Resursi izdevumu segšanai
Pašvaldību budţetu transferti

51 974
51 974

51 974
51 974

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

52 723
52 723

52 723
52 723

Transferti
Norēķini par izglītības iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem
Transferts uz pašvaldības
pamatbudţetu

52 723
51

52 723
51

Norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem

062

062
1

661

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.820

34 311

1
661

749

749

749

749

15 951
15 951

15 951
15 951

Mācību literatūras iegāde
Resursi izdevumu segšanai
Valsts budţeta transferti

90

10.400

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

15 951
15 951

15 951
15 951

Transferti
Transferts uz pašvaldības
pamatbudţetu

15 951
15

15 951
15

951

951

Bauskas novada bāriņtiesa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

65 836

65 836

62 726

62 726

3 110

3 110

Izdevumi- kopā

67 853

67 853

Uzturēšanas izdevumi

67 053

67 053

Kārtējie izdevumi

67 053
61

67 053
61

Nenodokļu ieľēmumi

Atlīdzība

567

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

567
800

800

2 017

2 017

2 017

2 017

Bauskas novada Sociālais dienests
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

432 754

-

366 523

-

366 523

30

-

30

970

-

970

65 231

-

65 231

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

567 760
567 760

-

567 760
567 760

Kārtējie izdevumi

323 800
277

-

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Valsts budţeta transferti

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

090

243 960
2

500

432 754

323 800
277
090

-

243 960
2

-

500

-

460

241
Sociālie pabalsti

460

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
10.700

241

135 006

-

135 006

-

135 006
135 006

Bauskas novada Sociālais dienests
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

381 489

Nenodokļu ieľēmumi

91

381 489

356 137

356 137

30

30

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

970

970

24 352

24 352

Izdevumi- kopā

507 289

507 289

Uzturēšanas izdevumi

507 289

507 289

Kārtējie izdevumi

263 329
232

Valsts budţeta transferti

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

900

263 329
232
900

243 960
2
500

243 960
2
500

241
Sociālie pabalsti

460

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

10.700

125 800

125 800

Resursi izdevumu segšanai

40 879

40 879

Valsts budţeta transferti

40 879

40 879

Izdevumi- kopā

49 130

49 130

Uzturēšanas izdevumi

49 130

49 130

Kārtējie izdevumi

49 130
35

49 130
35

ESF projekts "Institūcijām
alternatīvie aprūpes mājās
pakalpojumi Bauskas novadā"

814

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

814
8 251

8 251

8 251

8 251

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

10 386

10 386

10 386

10 386

Izdevumi- kopā

11 341

11 341

Uzturēšanas izdevumi

11 341

11 341

Kārtējie izdevumi

11 341
8

11 341
8

Projekts "Ģimeņu stiprināšana un
atbalsts Bauskas novadā"

Atlīdzība

376

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
08.100

125 800

125 800

Atlīdzība

10.700

241
460

376
955

955

955

955

180 317

180 317

Sporta centrs "Mēmele"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

178 595

92

178 595

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

2

2

1 720

1 720

Izdevumi- kopā

185 513

185 513

Uzturēšanas izdevumi

184 513

184 513

Kārtējie izdevumi

180 417
88

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

493

180 417
88
493

4 096
1
496

4 096
1
496

2
Sociālie pabalsti

08.210

600

Kapitālie izdevumi

1 000

1 000

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

5 196

5 196

5 196

5 196

297 189

297 189

Bauskas Centrālā bibliotēka
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

296 694

296 694

20

20

475

475

Izdevumi- kopā

299 986

299 986

Uzturēšanas izdevumi

278 501

278 501

Kārtējie izdevumi

278 501
219

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

Atlīdzība

717

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
08.220

2
600

278 501
219
717

21 485

21 485

2 797

2 797

2 797

2 797

188 320

188 320

Bauskas pils muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

139 230

139 230

10

10

45 080

45 080

4 000

4 000

Izdevumi- kopā

189 615

189 615

Uzturēšanas izdevumi

183 366

183 366

Kārtējie izdevumi

183 366
131

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Valsts budţeta transferti

Atlīdzība

324

93

183 366
131
324

Kapitālie izdevumi

6 249

6 249

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

1 295

1 295

1 295

1 295

Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Pašvaldību budţetu transferti

158 433

500

167 596
158 933

20

-

20

6 115

-

6 115

528

-

528

176 504

500

177 004

Uzturēšanas izdevumi

174 604

500

175 104

Kārtējie izdevumi

174 604
129

500

593

-

175 104
129
593

Kapitālie izdevumi

1 900

-

1 900

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

9 408

-

9 408

9 408

-

9 408

Bauskas Tūrisma informācijas
centrs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

26 495

26 495

23 762

23 762

5

5

2 200

2 200

528

528

Izdevumi- kopā

31 002

31 002

Uzturēšanas izdevumi

31 002

31 002

Kārtējie izdevumi

31 002
19

31 002
19

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Pašvaldību budţetu transferti

Atlīdzība

253

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
08.220

500

Izdevumi- kopā

Atlīdzība

04.730

167 096

253
4 507

4 507

4 507

4 507

Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

94

140 601

500

134 671

500

141 101
135 171

15

15

3 915

3 915

Valsts budţeta transferti

145 502

500

146 002

Uzturēšanas izdevumi

143 602

500

144 102

Kārtējie izdevumi

143 602
110

500

340

144 102
110
340

Kapitālie izdevumi

1 900

1 900

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

4 901

4 901

4 901

4 901

Bauskas Kultūras centrs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

380 130

3 272

364 844

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

2 790
-

367 634
5

15 263

500

15 763

Izdevumi- kopā

381 127

3 272

384 399

Uzturēšanas izdevumi

380 127

2 482

382 609

Kārtējie izdevumi

379 277
242

2 482

Sociālie pabalsti

23

383 402

18

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

855

381 759
242
855

850

850

850

Kapitālie izdevumi

850
1 000

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
10.200

2 000

Izdevumi- kopā

Atlīdzība

08.230

2 000

790

1 790

997

997

997

997

Pansionāts "Derpele"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

393 425

21 352

221 942

11 852

414 777
233 794

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

171 468

9 500

Izdevumi - kopā

399 606

21 352

420 958

Uzturēšanas izdevumi

396 506

20 418

416 924

Kārtējie izdevumi

379 576
252

20 418
1

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

15

518

15

122

180 968

399 994
253
640

16 930
16
930

95

16 930
16
930

Kapitālie izdevumi

3 100

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

6 181

6 181

6 181

6 181

934

4 034

Brunavas pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

110 359

-

110 359

95 831

-

95 831

36

-

36

14 492

-

14 492

Izdevumi - kopā

114 837

-

114 837

Uzturēšanas izdevumi

108 195

-

108 195

Kārtējie izdevumi

106 810
56

-

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

Atlīdzība

431

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

40

-

40

1 345
1

-

1 345
1

345

-

345

6 642

-

6 642

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

4 478

-

4 478

5 953

-

5 953

1 475

-

-

-

1 475

Brunavas pagasta pārvaldes
administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

20 106

20 106

20 070

20 070

36

36

Izdevumi - kopā

23 749

23 749

Uzturēšanas izdevumi

23 749

23 749

Kārtējie izdevumi

22 989
17

22 989
17

Nenodokļu ieľēmumi

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

383

383
760

760

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
01.720

884

Kapitālie izdevumi

Aizľēmumu atmaksa
01.110

453

106 810
56

760
760

3 643

3 643

3 643

3 643

1 520

1 520

Pašvaldības budžeta parādu
darījumi
Resursi izdevumu segšanai

96

Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 520

1 520

Izdevumi - kopā

45

45

Uzturēšanas izdevumi

45

45

Kārtējie izdevumi

5

5

Procentu izdevumi

40

40

Finansēšana
Aizľēmumu atmaksa

05.200

06.400

06.600

-

-

1 475
1 475

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

6 216

6 216

6 216

6 216

Izdevumi - kopā

6 216

6 216

Kapitālie izdevumi

6 216

6 216

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 200

1 200

1 200

1 200

Izdevumi - kopā

1 200

1 200

Uzturēšanas izdevumi

1 200

1 200

Kārtējie izdevumi

1 200

1 200

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

57 644

57 644

56 552

56 552

1 092

1 092

Izdevumi - kopā

57 644

57 644

Uzturēšanas izdevumi

57 218

57 218

Kārtējie izdevumi

57 218
27

57 218
27

Ielu apgaismošana

Īpašumu apsaimniekošana

Atlīdzība

831

Kapitālie izdevumi
06.600

1 475
1 475

25

856

426

426

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

6 783

6 783

6 783

6 783

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

7 179
7 179

7 179
7 179

Kārtējie izdevumi

7 179

7 179

Teritoriju apsaimniekošana

97

4
Atlīdzība
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
06.600

616
396

396

396

396

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

16 305

16 305

2 905

2 905

13 400

13 400

Izdevumi - kopā

18 219

18 219

Uzturēšanas izdevumi

18 219

18 219

Kārtējie izdevumi

18 219
6

18 219
7

Atlīdzība

601

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.600

4

616

428

029

1914

1914

1914

1914

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

585

585

585

585

Izdevumi - kopā

585

585

Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

585

585

585

585

Sociālie pabalsti

585

585

Ceraukstes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Izdevumi - kopā

87 065

4 415

91 480

53 756

4 415

58 171

73

-

73

33 236

-

33 236

116 937

4 415

121 352

Uzturēšanas izdevumi

89 624

3 292

92 916

Kārtējie izdevumi

86 399
39

3 292

89 691
39

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

719

200
3 225
3

225

Kapitālie izdevumi

-

27 313

98

919
3 225
3
225
1 123

28 436

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
01.110

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

29 872

-

29 872

21 821

-

300

21 521

21 737

-

300

21 437

73

73

11

11

23 681

-300

23 381

Uzturēšanas izdevumi

23 681

-300

23 381

Kārtējie izdevumi

23 201
18

-300

22 901
18

Sociālie pabalsti

245

245
480

480

480

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

06.400

29 872

Izdevumi - kopā

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

05.200

-

Ceraukstes pagasta pārvaldes
administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

05.200

29 872

480
1 860

1 860

1 860

1 860

Izdevumi - kopā

21 328

21 328

Kapitālie izdevumi

21 328

21 328

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

21 328

21 328

21 328

21 328

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

5 965

5 965

5 965

5 965

Izdevumi - kopā

5 965

5 965

Kapitālie izdevumi

5 965

5 965

Notekūdeņu apsaimniekošana

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Ceraukstes
pagasta Mūsas ciemā"

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 800

-

150

1 650

1 800

-

150

1 650

Izdevumi - kopā

1 800

-

150

1 650

Uzturēšanas izdevumi

1 800

-

150

1 650

Kārtējie izdevumi

1 800

-

150

1 650

99

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

18 363

4 865

23 228

18 138

4 865

23 003

Izdevumi - kopā

18 363

4 865

23 228

Uzturēšanas izdevumi

18 363

4 532

22 895

Kārtējie izdevumi

18 363
8

4 532

22 895
8

Atlīdzība

225

225

225

225

Kapitālie izdevumi
06.600

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 758

1 758

1 758

1 758

Izdevumi - kopā

1 758

1 758

Uzturēšanas izdevumi

1 758

1 758

Kārtējie izdevumi

1 758
1

1 758
1

489

489

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

34 613

34 613

1 613

1 613

33 000

33 000

Izdevumi - kopā

41 297

41 297

Uzturēšanas izdevumi

41 277

-

790

40 487

Kārtējie izdevumi

41 277
11

-

790

40 487
11

Atlīdzība

760

Kapitālie izdevumi

200
20

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.600

333

Teritoriju apsaimniekošana

Atlīdzība
06.600

333

960
790

810

6 684

6 684

6 684

6 684

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

2 745

2 745

2 745

2 745

Izdevumi - kopā

2 745

2 745

Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

2 745

2 745

2 745
2

2 745
2

Skolēnu pārvadājumi

100

745

745

Codes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

560 198
327 387

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

150

-

46 826

327 387

30

120

30

46 856
185 835

185 835

-

Izdevumi - kopā

605 979

-

605 979

Uzturēšanas izdevumi

155 093

-

155 093

Kārtējie izdevumi

152 633
75

-

120

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
Aizľēmumu atmaksa

180

-

152 633
75
300

510

-

510

1 950
1

-

1 950
1

950

Kapitālie izdevumi

-

950

450 886

-

450 886

45 781

-

45 781

47 289

-

47 289

1 508

-

-

1 508

Codes pagasta pārvaldes
administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

20 112

20 112

19 962

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

150

19 962
-

30

120

30

30

Izdevumi - kopā

29 319

29 319

Uzturēšanas izdevumi

29 319

29 319

Kārtējie izdevumi

28 239
21

28 239
21

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

287

180

467

1 080
1
080

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
01.720

560 198

Valsts budţeta transferti

Atlīdzība

01.110

-

1 080
1
080

9 207

9 207

9 207

9 207

Resursi izdevumu segšanai

2 018

2 018

Dotācija no Bauskas novada

2 018

2 018

Pašvaldības budžeta parāda
darijumi

101

pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

05.200

Izdevumi - kopā

510

510

Uzturēšanas izdevumi

510

510

Procentu izdevumi

510

510

Finansēšana

-

1 508

-

1 508

Aizľēmumu atmaksa

-

1 508

-

1 508

Notekūdeņu apsaimniekošana
Izdevumi - kopā

05.200

05.200

06.400

34 405

34 405

Uzturēšanas izdevumi

4 500

4 500

Kārtējie izdevumi

4 500

4 500

Kapitālie izdevumi

29 905

29 905

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

34 405

34 405

34 405

34 405

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

92 867

92 867

56 378

56 378

Valsts budţeta transferti

36 489

36 489

Izdevumi - kopā

92 867

92 867

Kapitālie izdevumi

92 867

92 867

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

316 229

316 229

166 883

166 883

Valsts budţeta transferti

149 346

149 346

Izdevumi - kopā

316 229

316 229

Kapitālie izdevumi

316 229

316 229

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta
Guntu ciemā"

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta
Jauncodes ciemā"

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 700

1700

1 700

1700

Izdevumi - kopā

1 700

1700

Uzturēšanas izdevumi

1 700

1700

Kārtējie izdevumi

1 700

1700

102

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

73 959

73 959

73 959

73 959

Izdevumi - kopā

73 959

73 959

Uzturēšanas izdevumi

62 074

62 074

Kārtējie izdevumi

62 074
36

62 074
36

Atlīdzība

437

Kapitālie izdevumi
06.600

11 885

11 885

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

49 781

49 781

2 955

2 955

46 826

46 826

Izdevumi - kopā

53 458

53 458

Uzturēšanas izdevumi

53 458

53 458

Kārtējie izdevumi

53 458
16

53 458
16

Komunālā saimniecība

Atlīdzība

056

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
06.600

056
3 677

3 677

3 677

3 677

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

2 662

2 662

2 662

2 662

Izdevumi - kopā

2 662

2 662

Uzturēšanas izdevumi

2 662

2 662

Kārtējie izdevumi

2 662
1

2 662
1

Teritoriju apsaimniekošana

Atlīdzība
09.600

437

340

340

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

870

870

870

870

Izdevumi - kopā

870

870

Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

870

870

870

870

Sociālie pabalsti

870

Dāviņu pagasta pārvalde

103

870

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

53 997

-

53 997

37 027

-

37 027

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

110

-

110

16 860

-

16 860

Izdevumi - kopā

61 508

-

61 508

Uzturēšanas izdevumi

56 532

149

56 681

Kārtējie izdevumi

53 822
27

449

54 271
27

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

442

402
2 710
2

710

844

300

300

2 410
2

-

149

4 827

410

Transferti
Transferts uz pašvaldības
pamatbudţetu

01.110

Kapitālie izdevumi

4 976

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

7 511

-

7 511

7 511

-

7 511

Dāviņu pagasta pārvaldes
administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

17 241

17 241

16 855

16 855

110

110

276

276

Izdevumi - kopā

21 675

21 675

Uzturēšanas izdevumi

20 975

149

21 124

Kārtējie izdevumi

20 695
17

149

20 844
17

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

694
280

280

280

Kapitālie izdevumi

280
700

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
05.200

694

-

149

551

4 434

4 434

4 434

4 434

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

771
771

771
771

Kārtējie izdevumi

771

771

771

771

Notekūdeņu apsaimniekošana

Finansēšana

104

Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

05.200

771

771

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

4 050

4 050

4 050

4 050

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

4 050
124

4 050
124

124

124

3 926

3 926

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

428

428

428

428

Izdevumi - kopā

864

864

Uzturēšanas izdevumi

864

864

Kārtējie izdevumi

864

864

436

436

436

436

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Dāviņu pagasta
Dāviņu ciemā"

Kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi
06.400

Ielu apgaismošana

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
06.600

Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 130

-201

929

1 130

-201

929

Izdevumi - kopā

2 191

-201

1 990

Uzturēšanas izdevumi

1 841

-201

1 640

Kārtējie izdevumi

1 841

-201

1 640

Atlīdzība

484

Kapitālie izdevumi

685

350

350

1 061

1 061

1 061

1 061

Resursi izdevumu segšanai
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

16 584

16 584

16 584

16 584

Izdevumi - kopā

16 584

16 584

Uzturēšanas izdevumi

16 584

16 584

Kārtējie izdevumi

16 584

16 584

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
06.600

201

Komunālā saimniecība

105

5
Atlīdzība
06.600

699

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

12 724

501

13 225

12 724

501

13 225

Izdevumi - kopā

12 943

501

13 444

Uzturēšanas izdevumi

12 943

501

13 444

Kārtējie izdevumi

12 943
3

501

13 444
3

Atlīdzība

565

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
09.600

5

699

201

766

219

219

219

219

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 840

-

300

1 540

1 840

-

300

1 540

Izdevumi - kopā

2 430

-

300

2 130

Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2 430

-

300

2 130

2 430
2

300

300

2 130
2

Sociālie pabalsti

430

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

130

590

590

590

590

Gailīšu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

424 102

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

2 000

426 102

218 284

-

218 284

90

-

90

75 411

2 000

77 411

Valsts budţeta transferti

130 317

Izdevumi - kopā

424 788

2 000

426 788

Uzturēšanas izdevumi

151 513

2 000

153 513

Kārtējie izdevumi

150 873
60

1 900

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

904

-

10
640

640

Kapitālie izdevumi
Finansēšana

106

130 317

152 773
60
914

100
100

740
740

273 275

-

273 275

686

-

686

Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
01.110

686

25 955

25 955

25 865

25 865

90

90

Izdevumi - kopā

26 166

26 166

Uzturēšanas izdevumi

26 166

26 166

Kārtējie izdevumi

25 526
21

25 526
21

Nenodokļu ieľēmumi

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

487

640

Kapitālie izdevumi

640
640

-

-

211

211

211

211

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

475
475

475
475

Kārtējie izdevumi

475

475

475

475

475

475

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

272 375

272 375

142 058

142 058

Valsts budţeta transferti

130 317

130 317

Izdevumi - kopā

272 375

272 375

Kapitālie izdevumi

272 375

272 375

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

1 908

1 908

1 908

1 908

Izdevumi - kopā

1 908

1 908

Uzturēšanas izdevumi

1 908

1 908

Kārtējie izdevumi

1 908

1 908

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
Notekūdeņu apsaimniekošana

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

06.400

487
640

Sociālie pabalsti

05.200

686

Gailīšu pagasta pārvaldes
administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

05.200

-

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Gailīšu pagasta
Mūsas ciemā"

Ielu apgaismošana

107

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

33 302

26 589

6 613

2 000

8 613

Izdevumi - kopā

33 302

1 900

35 202

Uzturēšanas izdevumi

33 302

1 900

35 202

Kārtējie izdevumi

33 302
4

1 900

35 202
4

06.600

10 352

10 352

10 352

10 352

Izdevumi - kopā

10 352

10 352

Uzturēšanas izdevumi

10 352

10 352

Kārtējie izdevumi

10 352
6

10 352
6

492

492

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

71 921

71 921

3 123

3 123

68 798

68 798

Izdevumi - kopā

71 921

71 921

Uzturēšanas izdevumi

71 021

71 021

Kārtējie izdevumi

71 021
26

71 021
26

936

Kapitālie izdevumi

936
900

900

Sporta zāles uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

8 289

8 289

8 289

8 289

Izdevumi - kopā

8 289

8 289

Uzturēšanas izdevumi

8 289

8 289

Kārtējie izdevumi

8 289
1

8 289
1

Atlīdzība
09.600

776

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

Atlīdzība

08.100

10

Teritoriju apsaimniekošana

Atlīdzība
06.600

766

-

35 202

100

Atlīdzība

26 689

1 900

223

223

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

108

100

100

100

100

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

100
100

100
100

100

100

100

100

Īslīces pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

117 628

-

112 535

-

112 535

150

-

150

4 943

-

4 943

Izdevumi - kopā

132 885

-

132 885

Uzturēšanas izdevumi

119 306

-

119 306

Kārtējie izdevumi

117 666
45

-

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

961
1 640
1
640

117 666
45
961

-

1 640
1
640

Kapitālie izdevumi

13 579

-

13 579

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

15 257

-

15 257

15 257

-

15 257

Īslīces pagasta pārvaldes
administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Nenodokļu ieľēmumi

26 880

-

155

26 725

26 730

-

155

26 575

150

150

Izdevumi - kopā

27 467

-

155

27 312

Uzturēšanas izdevumi

27 467

-

155

27 312

Kārtējie izdevumi

25 827
20

-

155

25 672
20

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

887

887
1 640
1

640

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
05.200

-

117 628

1 640
1
640

587

587

587

587

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

4 593
1 091

4 593
1 091

Kārtējie izdevumi

1 091

1 091

Notekūdeņu apsaimniekošana

109

Atlīdzība

06.400

Kapitālie izdevumi

3 502

3 502

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

4 593

4 593

4 593

4 593

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

6 120

410

6 530

6 120

410

6 530

16 197

410

16 607

Uzturēšanas izdevumi

6 120

410

6 530

Kārtējie izdevumi

6 120

410

6 530

Izdevumi - kopā

06.600

Kapitālie izdevumi

10 077

10 077

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

10 077

10 077

10 077

10 077

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

77 993

-

255

77 738

73 050

-

255

72 795

Izdevumi - kopā

77 993

-

255

77 738

Uzturēšanas izdevumi

77 993

-

255

77 738

Kārtējie izdevumi

77 993
21

-

255

77 738
21

Atlīdzība
06.600

4 943

4 943

328

328

Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

6 635

6 635

6 635

6 635

Izdevumi - kopā

6 635

6 635

Uzturēšanas izdevumi

6 635

6 635

Kārtējie izdevumi

6 635
3

6 635
3

Atlīdzība

746

746

Mežotnes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

475 642

-

115 777

441 914

-

191 513

53

Valsts budţeta transferti

110

-

359 865
250 401
53

33 675

9 313

42 988

-

66 423

66 423

Izdevumi - kopā

605 388

Uzturēšanas izdevumi

110 320

-

Kārtējie izdevumi

109 498
43

-

Atlīdzība

618

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

110 320
109 498
43

101

-

101

721

-

721

-

721

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

129 746

-

133 731

-

3 985

-

-

489 611

658

495 068

-

115 777

379 291
129 746
133 731
-

3 985

Mežotnes pagasta pārvaldes
administrācija
27 008

27 008

26 955

26 955

53

53

Izdevumi - kopā

27 333

27 333

Uzturēšanas izdevumi

27 333

27 333

Kārtējie izdevumi

26 693
19

26 693
19

Nenodokļu ieľēmumi

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

275

275
640

640

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

640
640

325

325

325

325

4 086

4 086

4 086

4 086

Izdevumi - kopā

101

101

Uzturēšanas izdevumi

101

101

Procentu izdevumi

101

101

Pašvaldības budžeta parādu
darījumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

05.200

40

721

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

01.720

115 777

Kapitālie izdevumi

Aizľēmumu atmaksa
01.110

-

Finansēšana

-

3 985

-

3 985

Aizľēmumu atmaksa

-

3 985

-

3 985

Notekūdeņu apsaimniekošana
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

832
832

111

832
832

Kārtējie izdevumi
Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

05.200

Valsts budţeta transferti

832

832

832

172 706

-

78 176

94 530

172 706

-

123 171

49 535

8 914

8 914

36 081

36 081

Izdevumi - kopā

259 110

-

78 176

180 934

Kapitālie izdevumi

259 110

-

78 176

180 934

86 404

86 404

86 404

86 404

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta
Garozas ciemā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Valsts budţeta transferti

172 088

-

37 601

172 088

-

68 342

103 746

399

399

30 342

30 342

-

134 487

Izdevumi - kopā

218 258

-

37 601

180 657

Kapitālie izdevumi

218 258

-

37 601

180 657

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

05.200

832

-

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

05.200

832

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta
Strēlnieku ciemā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

05.200

832

46 170

46 170

46 170

46 170

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

4 265

4 265

4 265

4 265

Izdevumi - kopā

4 265

4 265

Kapitālie izdevumi

4 265

4 265

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta
Jumpravas ciemā"

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā"

112

06.600

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

4 973

4 973

4 973

4 973

Izdevumi - kopā

4 973

4 973

Kapitālie izdevumi

4 973

4 973

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

34 255

34 255

880

880

33 375

33 375

Izdevumi - kopā

34 255

34 255

Uzturēšanas izdevumi

34 255

34 255

Kārtējie izdevumi

34 255
11

34 255
11

Komunālā saimniecība

Atlīdzība
06.600

507

Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

24 899

24 899

24 899

24 899

Izdevumi - kopā

24 899

24 899

Uzturēšanas izdevumi

16 437

16 437

Kārtējie izdevumi

16 437
8

16 437
8

Atlīdzība

705

Kapitālie izdevumi
06.600

40

745

8 462

8 462

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

31 281

31 281

30 981

30 981

300

300

Izdevumi - kopā

31 281

31 281

Uzturēšanas izdevumi

31 281

31 281

Kārtējie izdevumi

31 281
4

31 281
4

Īpašumu apsaimniekošana

Atlīdzība
09.600

507

131

131

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

81

81

81

81

Izdevumi - kopā

81

81

Uzturēšanas izdevumi

81

81
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Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

81

81

81

81

Vecsaules pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

96 385

-

96 385

81 281

-

81 281

50

-

50

15 054

-

15 054

Izdevumi - kopā

114 224

-

114 224

Uzturēšanas izdevumi

103 014

-

103 014

Kārtējie izdevumi

101 964
50

-

Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

312
1 050
1
050

312
-

-

1 050
1
050

Kapitālie izdevumi

11 210

-

11 210

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

17 839

-

17 839

17 839

-

17 839

Vecsaules pagasta pārvaldes
administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

17 525

17 525

17 525

17 525

Izdevumi - kopā

24 896

24 896

Uzturēšanas izdevumi

24 446

24 446

Kārtējie izdevumi

23 846
18

23 846
18

Atlīdzība
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Sociālie pabalsti

656

656
600

600

Kapitālie izdevumi

600
600

450

450

7 371

7 371

7 371

7 371

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

4 893

4 893

4 893

4 893

Izdevumi - kopā

4 893

4 893

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
03.200

-

101 964
50

Ugunsdzēsības, glābšanas un
civilās drošības dienesti

114

Uzturēšanas izdevumi

4 893

4 893

Kārtējie izdevumi

4 893
3

4 893
3

Atlīdzība
05.100

360

Atkritumu apsaimniekošana
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

5 474
5 474

5 474
5 474

Kārtējie izdevumi

5 474

5 474

5 474

5 474

5 474

5 474

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

6 596

6 596

6 596

6 596

Izdevumi - kopā

6 596

6 596

Kapitālie izdevumi

6 596

6 596

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

3 614

3 614

3 614

3 614

Izdevumi - kopā

3 614

3 614

Kapitālie izdevumi

3 614

3 614

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

4 994
4 994

4 994
4 994

Kārtējie izdevumi

4 994

4 994

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā

05.200

05.200

05.300

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā"

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā" 2.kārta

Vides piesārņojuma novēršanas un
samazināšanas pasākumi

Atlīdzība

745

Finansēšana
Budţeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
06.400

360

745
4 994

4 994

4 994

4 994

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

984

984

984

984

Izdevumi - kopā

984

984

Ielu apgaismošana
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06.600

Uzturēšanas izdevumi

984

984

Kārtējie izdevumi

984

984

45 821

45 821

44 701

44 701

50

50

1 070

1 070

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

45 821
45 271

45 821
45 271

Kārtējie izdevumi

45 271
20

45 271
20

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Nenodokļu ieľēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

Atlīdzība

820

Kapitālie izdevumi
06.600

550

550

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi

16 502

16 502

2 518

2 518

13 984

13 984

Izdevumi - kopā

16 502

16 502

Uzturēšanas izdevumi

16 502

16 502

Kārtējie izdevumi

16 502
6

16 502
6

Komunālā saimniecība

Atlīdzība
09.600

731

731

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada
pašvaldības vispārējiem ieľēmumiem

450

450

450

450

Izdevumi - kopā

450

450

Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

450

450

450

450

Sociālie pabalsti

450

Domes priekšsēdētājs
Sagatavoja:

820

450

R.Ābelnieks

I.Spurķe
S.Oļehnoviča
Z.Kārkliľa
A. Vērmanis
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 28.p.

Par izmaiņām Nekustamo īpašumu atsavināšanas un
iznomāšanas komisijas sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas noteic,
ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un
darba grupās,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot pašvaldības izpilddirektoru Jāni Kalinku no Bauskas novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekļa amata pienākumu
pildīšanas.
2. Ievēlēt Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas vecāko speciālistu Māri Šarķi.
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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 29.p.

Par logu nomaiņu dzīvoklī Nr.xxxx, Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada16.septembrī saľemts M. K., dzīvesvietas adrese:
xxxx, Uzvara, Gailīšu pag. Bauskas nov., iesniegums, kurā izteikts lūgums nomainīt divus logus
viľas īrētajā Bauskas novada pašvaldības dzīvokļi xxxx, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu
pagasta Uzvaras ciemā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālisti ir apsekojuši dzīvokli un atzinuši, ka logi šajā dzīvoklī ir jānomaina.
Ir veikta zemsliekšľa iepirkuma procedūra, kuras rezultātā logu nomaiľas izmaksas ir Ls 460,43.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 11.panta pirmo un otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
1. Nomainīt divus logus Bauskas novada pašvaldības dzīvoklī xxxx,
kas atrodas
Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā, izmantojot šim mērķim
Bauskas
novada pašvaldības administrācijas zemsliekšľa iepirkuma rezultātus un finanšu līdzekļus Ls
460,43 (četri simti sešdesmit lati un 43 santīmi) no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budţetā Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” pašvaldības
dzīvojamā fonda uzturēšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
2. Uzdot lēmuma izpildi nodrošināt iestādei „Bauskas novada administrācija”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 30.p.

Par logu nomaiņu dzīvoklī Nr.xxxx, Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 23.septembrī saľemts A. K., dzīvesvietas adrese:
xxxx, Rītausmas, Īslīces pag. Bauskas nov., iesniegums, kurā izteikts lūgums nomainīt divus
logus viľa īrētajā Bauskas novada pašvaldības dzīvoklī xxxx, kas atrodas Bauskas novada Īslīces
pagasta Rītausmu ciemā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālisti ir apsekojuši dzīvokli un atzinuši, ka logi šajā dzīvoklī ir jānomaina.
Ir veikta zemsliekšľa iepirkuma procedūra, kuras rezultātā logu nomaiľas izmaksas ir Ls 431,29.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 11.panta pirmo un otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
4. Nomainīt divus logus Bauskas novada pašvaldības dzīvoklī xxxx, kas atrodas Bauskas
novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā, izmantojot šim mērķim Bauskas novada pašvaldības
administrācijas zemsliekšľa iepirkuma rezultātus un finanšu līdzekļus Ls 431,29 (četri simti
trīsdesmit viens lats un 99 santīmi) no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetā
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” pašvaldības
dzīvojamā fonda uzturēšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
5. Uzdot lēmuma izpildi nodrošināt iestādei „Bauskas novada administrācija”.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 31.p.

Par logu nomaiņu dzīvoklī Nr.xxxx, Brunavas pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 23.septembrī saľemts L. Z.-Z., dzīvesvietas
adrese: xxxx, Brunavas pag. Bauskas nov., iesniegums, kurā izteikts lūgums nomainīt trīs logus
viľas īrētajā Bauskas novada pašvaldības dzīvoklī xxxx, kas atrodas Bauskas novada Brunavas
pagasta Ērgļu ciemā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālisti ir apsekojuši dzīvokli un atzinuši, ka logi šajā dzīvoklī ir jānomaina.
Ir veikta zemsliekšľa iepirkuma procedūra, kuras rezultātā logu nomaiľas izmaksas ir Ls 701,84.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 11.panta pirmo un otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
7. Nomainīt trīs logus Bauskas novada pašvaldības dzīvoklī xxxx, kas atrodas Bauskas novada
Brunavas pagasta Ērgļu ciemā, izmantojot šim mērķim Bauskas novada pašvaldības
administrācijas zemsliekšľa iepirkuma rezultātus un finanšu līdzekļus Ls 701,84 (septiľi
simti viens lats un 84 santīmi) no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţetā Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” pašvaldības dzīvojamā fonda
uzturēšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
8. Uzdot lēmuma izpildi nodrošināt iestādei „Bauskas novada administrācija”.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 32.p.

Par nekustamā īpašuma xxxx, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības
īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 17.oktobrī saľemts Zemgales apgabaltiesas
zvērinātās tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes paziľojums par nekustamā īpašuma xxxx, Bauskā
otro izsoli 2013.gada 14.novembrī.
Izskatot Zemgales apgabaltiesas zvērinātās tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes
paziľojumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums xxxx, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, sastāv no zemes
vienības ar platību 1139 m², kadastra apzīmējums xxxx, un reģistrēts Bauskas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.89 uz I. U. vārda.
Atbilstoši Bauskas novada administrācijas 27.04.06.2012. izdotajam lēmumam –
izpildrīkojumam Nr. 7-17/33 Zemgales apgabaltiesas zvērinātā tiesu izpildītāja Zane Trasūne ir
uzsākusi naudas piedziľu no I. U. un tiek izsolīts viľam piederošais nekustamais īpašums xxxx,
Bauskā. Otrās izsoles sākumcena ir Ls 2175. Izsole notiks 2013.gada 14.novembrī plkst. 13.30.
Nekustamā īpašuma xxxx, Bauskā kadastrālā vērtība saskaľā ar Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmas datiem ir Ls 3189.
Apskatot nekustamo īpašumu dabā, konstatēts, ka zemes vienība atrodas Kalna un Rijas
ielu krustojumā, tā ir neapbūvēta un tajā ir ierīkoti apstādījumi un zaļā zona.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Bauskas novada dome, ievērojot to, ka nekustamais īpašums pašvaldībai nepieciešams
autonomās funkcijas – skvēru un zaļās zonas ierīkošana un uzturēšana, realizācijai, atzīst par
lietderīgu iegādāties minēto īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Piedalīties Zemgales apgabaltiesas zvērinātās tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes 2013.gada
14.novembra rīkotajā otrajā izsolē, lai Bauskas novada pašvaldības īpašumā iegūtu nekustamo
īpašumu xxxx, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 1139 m².
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2.
Samaksāt zvērinātai tiesu izpildītājai Zanei Trasūnei izsoles dalības maksu Ls 290 (divi
simti deviľdesmit lati).
3.
Nekustamā īpašuma xxxx, Bauskā, kadastra Nr. xxxx, nosolīšanas
gadījumā
nekustamā pirkumu finansēt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budţeta līdzekļu
atlikuma gada beigās.
4.
Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Kalinku pārstāvēt Bauskas
novada pašvaldību nekustamā īpašuma xxxx, Bauskā otrajā izsolē 2013.gada 14.novembrī.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.xxxx,
Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saľemts Dāviľu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.xxxx, Dāviľu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot Dāviľu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus,
Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.xxxx, Dāviľu
pagastā ar platību 60,3 m². Dzīvoklis ir izīrēts A. V., un viľš izteicis vēlmi šo dzīvokli iegūt
īpašumā. Ar A.V. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viľa
ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.xxxx, Dāviľu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 60,3 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums xxxx, ar platību 1986 m², 603/12524 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.xxxx, Dāviľu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 60,3 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums xxxx, ar platību 1986 m², 603/12524 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.xxxxx,
Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saľemta Dāviľu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli Nr.xxxx, Dāviľu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot Dāviľu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. xxxx, Dāviľu pagastā
ar platību 42,0 m². Dzīvoklis ir izīrēts E. G. un viľa izteikusi vēlmi šo dzīvokli iegūt īpašumā. Ar
E.G. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viľa
ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.xxxx, Dāviľu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 42,0 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums xxxx, ar platību 4807 m², 420/21111 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.xxxx, Dāviľu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 42,0 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums xxxx, ar platību 4807 m², 420/21111 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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prot.Nr.9, 35.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu P. B.
Bauskas novada dome izskatīja jautājumu par P. B., personas kods xxxx, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības,
tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaľā ar pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju P. B., personas kods xxxx, miris 2005.gada
11.decembrī.
P. B. par nomas lietošanā nodoto zemesgabalu 0,19 ha platībā Ceraukstes pagastā laika
periodā no 1999.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 1.janvārim ir izveidojies nekustamā īpašuma
nodokļa parāds Ls 17,94 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 8,85, nokavējuma nauda Ls 7,92 un
pamatparāda palielinājuma nauda Ls 1,17.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka konkrētajam
nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma
nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 15.punktu nokavētie un
nenomaksātie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies līdz 1999.gada 1.oktobrim, veicami šādā
secībā: vispirms nomaksājams pamatparāds, pēc tam pamatparāda palielinājuma nauda un pēdējā
– nokavējuma nauda.
Pamatojoties uz to, ka zemes nomnieks nepildīja nomas līgumā noteikto pienākumu –
nemaksāja nekustamā īpašuma nodokli – Ceraukstes pagasta padome saskaľā ar likuma „Par
zemes lietošanu un ierīcību” 33.panta 8.punktu (spēkā līdz 31.12.2009.) ar 2006.gada 1.janvāri
izbeidza ar P. B. noslēgto zemes nomas līgumu.
Uz P. B. vārda Bauskas zemesgrāmatu nodaļā nav reģistrēti nekustamie īpašumi.
P. B. iespējamie mantinieki nav zināmi.
Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziľojums, kas ir administratīvais akts,
kurš nav izpildīts labprātīgi P. B., tika nosūtīts 2005.gadā.
Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka administratīvais akts nav
izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Papildus tam likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, pieľemot saistošos
noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziľojumu piespiedu izpildes termiľu, kas
nepārsniedz septiľus gadus no nodokļa samaksas termiľa iestāšanās brīţa (likuma grozījumi, kas
attiecas uz septiľu gadu periodu, stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī).
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Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieľēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viľa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot minēto, secināms, ka P. B. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir objektīvi
neatgūstams un ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzēst mirušā P. B., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 17,94 apmērā,
tai skaitā pamatparādu Ls 8,85, nokavējuma naudu Ls 9,09.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiľa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
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prot.Nr.9, 36.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu S. Š.
Bauskas novada dome izskatīja jautājumu par S. Š., personas kods xxxx, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības,
tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaľā ar pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju S. Š., personas kods xxxx, mirusi 2000.gada
14.aprīlī.
S. Š. par nomas lietošanā nodoto zemesgabalu 2,5 ha platībā Ceraukstes pagastā laika
periodā no1999.gada 1.janvāra līdz 2000.gada 1.maijam ir izveidojies nekustamā īpašuma
nodokļa parāds Ls 88,01 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 43,05, nokavējuma nauda Ls 36,49
un pamatparāda palielinājuma nauda Ls 8,47.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka konkrētajam
nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma
nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 15.punktu nokavētie un
nenomaksātie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies līdz 1999.gada 1.oktobrim, veicami šādā
secībā: vispirms nomaksājams pamatparāds, pēc tam pamatparāda palielinājuma nauda un pēdējā
– nokavējuma nauda.
Pamatojoties uz to, ka zemes nomnieks nepildīja nomas līgumā noteikto pienākumu –
nemaksāja nekustamā īpašuma nodokli – Ceraukstes pagasta padome saskaľā ar likuma „Par
zemes lietošanu un ierīcību” 33.panta 8.punktu (spēkā līdz 31.12.2009.) ar 2000.gada 1.maiju
izbeidza ar S. Š. noslēgto zemes nomas līgumu.
Uz S. Š. vārda Bauskas zemesgrāmatu nodaļā nav reģistrēti nekustamie īpašumi.
S. Š. mantinieku nav.
Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziľojums, kas ir administratīvais akts,
S. Š., kurš nav izpildīts labprātīgi, tika nosūtīts 2000.gadā.
Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka administratīvais akts nav
izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Papildus tam likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, pieľemot saistošos
noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziľojumu piespiedu izpildes termiľu, kas
nepārsniedz septiľus gadus no nodokļa samaksas termiľa iestāšanās brīţa (likuma grozījumi, kas
attiecas uz septiľu gadu periodu, stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī).
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Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieľēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viľa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot minēto, secināms, ka S. Š. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir objektīvi
neatgūstams un ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzēst mirušās S. Š., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 88,01
apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 43,05, nokavējuma naudu Ls 44,96.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiľa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
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prot.Nr.9, 37.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu Z. R.
Bauskas novada dome izskatīja jautājumu par Z. R., personas kods xxxx, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības,
tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaľā ar pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju Z.R., personas kods xxxx, miris 2006.gada
11.novembrī.
Z.R. par nomas lietošanā nodoto zemesgabalu 5,9 ha platībā Brunavas pagastā laika periodā
no 1996.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 1.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Ls 467,20 apmērā, tai skaitā: pamatparāds Ls 227,04, nokavējuma nauda Ls 198,25 un
pamatparāda palielinājuma nauda Ls 41,91.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka konkrētajam
nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma
nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 15.punktu nokavētie un
nenomaksātie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies līdz 1999.gada 1.oktobrim, veicami šādā
secībā: vispirms nomaksājams pamatparāds, pēc tam pamatparāda palielinājuma nauda un pēdējā
– nokavējuma nauda.
Saskaľā ar Brunavas pagasta padomes 2009.gada 26.janvāra lēmumu Nr.1 „Par zemes
piekritību pašvaldībai” zemes vienība 9,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4046 019 0029,
turpmāk izmantojama kā pašvaldībai piekritīga zeme.
Uz Z. R. vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.
Z. R. mantinieku nav.
Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziľojums, kas ir administratīvais akts,
kurš nav izpildīts labprātīgi, Z. R., tika nosūtīts 2006.gadā.
Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka administratīvais akts nav
izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Papildus tam likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, pieľemot saistošos
noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziľojumu piespiedu izpildes termiľu, kas
nepārsniedz septiľus gadus no nodokļa samaksas termiľa iestāšanās brīţa (likuma grozījumi, kas
attiecas uz septiľu gadu periodu, stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī). Bauskas novada saistošie
noteikumi Nr.22 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2013.gadam” tika pieľemti 2012.gada 20.decembrī.
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Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieľēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viľa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budţetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot minēto, secināms, ka Z. R. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir objektīvi
neatgūstams un ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzēst mirušā Z. R., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 467,20
apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 227,04, nokavējuma naudu Ls 240,16.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiľa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai
skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 38.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes nolikumā „Par Bauskas novada
pašvaldības apbalvojumiem”
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus nolikumā „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”, aizstājot tajā latus ar
euro, atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem
principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro daļu, 31.panta ceturto daļu un 32.panta pirmo un otro
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikumā „Par Bauskas novada pašvaldības
apbalvojumiem” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 6.punktā vārdus un skaitli „Ls 100 (viens simts latu)” ar skaitli un vārdu „143
euro”.
2. Aizstāt 18.punktā vārdus un skaitli „Ls 100 (viens simts latu)” ar skaitli un vārdu „143
euro”.
3. Aizstāt 29.punktā vārdus un skaitli „Ls 50 (piecdesmit latu)” ar skaitli un vārdu „72
euro” un vārdus un skaitli „Ls 1000 (viens tūkstotis latu)” ar skaitli un vārdu „1423 euro.
4. Aizstāt 36.punktā vārdus un skaitli „Ls 25 (divdesmit pieci lati)” ar skaitli un vārdu „36
euro un vārdus un skaitli „Ls 500 (pieci simti)” ar skaitli un vārdu „712 euro”.
5. Aizstāt 42.punktā vārdus un skaitli „Ls 10 (desmit lati)” ar skaitli un vārdu „15 euro”.
6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 39.p.

Par Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas reglamenta grozījumu
saskaņošanu
Ievērojot izdarītos grozījumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā, kā rezultātā Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa papildināta ar
jaunu amata vienību,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
saskaľot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Lietvedības un
sabiedrisko attiecību nodaļas” reglamenta grozījumu projektu.
Pielikumā: Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas reglamenta grozījumu projekts uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Grozījumi
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas
reglamentā
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Lietvedības un
sabiedrisko attiecību nodaļas reglamentā šādus grozījumus:
1. Papildināt reglamentu ar 11.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.7. klientu apkalpošanas speciālists”.
2. Papildināt reglamentu ar 12.21.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.21. organizē un nodrošina klientu apkalpošanas centra darbu”.

LIETVEDĪBAS UN SABIEDRISKO
ATTIECĪBU NODAĻAS VADĪTĀJA

A. MATUĻENKO
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Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
LIETVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻAS
REGLAMENTS
(Grozījumi 31.10.2013.)
Bauskā
2011.gada 31.martā
Nr. 9
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 75.panta otro daļu
un Bauskas
novada pašvaldības
nolikuma 7.1.apakšpunktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” (turpmāk – iestāde) struktūrvienība,
kas nodrošina tai noteikto uzdevumu izpildi saskaľā ar šajā reglamentā noteikto kārtību.
2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus,
citus normatīvos aktus, Bauskas novada domes saistošos noteikumus un lēmumus, domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, iestādes vadītāja
rīkojumus un nodaļas reglamentu.
3. Nodaļa tiek finansēta no pašvaldības budţeta līdzekļiem.
4. Nodaļa veic savus uzdevumus sadarbībā ar iestādes citām struktūrvienībām, citām
pašvaldības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.
II.

Nodaļas organizatoriskā struktūra

5. Nodaļa ir tieši pakļauta iestādes vadītājam.
6. Nodaļa darbojas, pamatojoties uz reglamentu, kas saskaľots ar Bauskas novada domi.
7. Nodaļas darbu vada un organizē nodaļas vadītājs, kuru iestādes nolikumā noteiktajā kārtībā
pieľem darbā un atbrīvo no darba iestādes vadītājs.
8. Nodaļas darbiniekus iestādes nolikumā noteiktajā kārtībā pieľem darbā un atbrīvo no darba
iestādes vadītājs.
9. Nodaļas vadītājs un darbinieki savus pienākumus veic saskaľā ar amatu aprakstiem, kurus
apstiprina iestādes vadītājs.
10. Nodaļas vadītāju prombūtnes laikā aizvieto ar iestādes vadītāja rīkojumu norīkots nodaļas
darbinieks.
11. Nodaļas sastāvā ir šādi darbinieki:
11.1. vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists;
11.2. lietveţi;
11.3. lietvedības pārzinis;
11.4. sekretārs – lietvedis;
11.5. personāla speciālists;
11.6. sabiedrisko attiecību speciālists;
11.7. klientu apkalpošanas speciālists (31.10.2013.grozījumu redakcijā).
III. Nodaļas galvenie uzdevumi
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12. Nodaļa savas kompetences ietvaros veic šādus uzdevumus:
12.1. izstrādā ar lietvedību un dokumentu apriti saistītos normatīvos aktus;
12.2. saľem un reģistrē dokumentus lietvedības sistēmā un organizē dokumentu apriti novadā;
12.3. reģistrē pašvaldībā pieľemtos normatīvos aktus, iekšējos normatīvos aktus, rīkojumus u.c.
un nosūta tos adresātiem;
12.4. apliecina pašvaldības izdoto dokumentu oriģinālu atvasinājumu pareizību, kā arī veic
dokumentu lapu skaita apliecinājumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
12.5. veido lietas atbilstoši apstiprinātājai lietu nomenklatūrai;
12.6. saľem un nosūta pasta sūtījumus;
12.7. nodrošina personālvadības jautājumu risināšanu;
12.8. izstrādā, noformē, reģistrē darba līgumus ar iestādes darbiniekiem, pašvaldības iestāţu
vadītājiem saskaľā ar apstiprinātajiem amatu aprakstiem;
12.9. sagatavo rīkojumus un lēmumu projektus par personāla jautājumiem; normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos sagatavo un noformē izziľas;
12.10. noformē domes vadības, iestādes struktūrvienības darbinieku un pašvaldības iestāţu
vadītāju, kā arī kapitālsabiedrību valdes locekļu personas lietas;
12.11. sagatavo un iesniedz Valsts ieľēmumu dienestam informāciju par valsts amatpersonām;
12.12. veido pašvaldībai un iestādes struktūrvienībām izpildāmo dokumentu iekšējās kontroles
uzdevumus lietvedības sistēmā un kontrolē to izpildes termiľus;
12.13. organizē lietu un dokumentu sagatavošanu glabāšanai domes arhīvā un sagatavošanu
nodošanai Jelgavas zonālajā valsts arhīvā;
12.14. veic iestādes un tās struktūrvienību zīmogu un spiedogu un darba apliecību uzskaiti;
12.15. protokolē novada domes sēdes, komiteju sēdes, darba grupu sanāksmes u.c.; gatavo sēţu
lēmumus un nodrošina to nosūtīšanu fiziskām un juridiskām personām:
12.16. Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā, kā arī pēc domes
priekšsēdētāja vai iestādes vadītāja norādījuma nodrošina pašvaldības normatīvo aktu un
sludinājumu publicēšanu laikrakstos;
12.17. izstrādā pašvaldības mājas lapas attīstības koncepciju, sagatavo un sistemātiski aktualizē
informāciju pašvaldības mājas lapā par novada pārvaldēm, pašvaldības kapitālsabiedrībām
un iestādēm, pieľemtajiem normatīvajiem aktiem, veiktajiem iepirkumiem u.c.;
12.18. sagatavo un nodod drukai novada pašvaldības laikrakstu, rūpējas par tā formas un satura
pilnveidi, organizē laikraksta izplatīšanu novadā;
12.19. koordinē pašvaldības sadarbību ar masu informācijas līdzekļiem, informē masu
informācijas līdzekļus par aktualitātēm, sagatavo atbildes uz masu mediju iesniegtajiem
jautājumiem. Izvērtē citos masu informācijas līdzekļos publicēto informāciju par novada
pašvaldību un nepieciešamības gadījumā organizē kļūdainas vai neprecīzas informācijas
labošanu;
12.20. veicina vispusīgu savstarpējo saziľu ar novada iedzīvotājiem, informē sabiedrību par
pašvaldības darbu, domes pieľemtajiem lēmumiem un izstrādātajiem projektiem, veic
novada sabiedriskās domas izzināšanu, organizē sabiedriskās apspriešanas par iedzīvotājiem
svarīgiem jautājumiem;
12.21. organizē un nodrošina klientu apkalpošanas centra darbu (31.10.2013.grozījumu
redakcijā).
IV. Nodaļas vadītāja vispārīgie pienākumi
13. Nodaļas vadītājs:
13.1. ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu izpildi;
13.2. organizē, vada un koordinē nodaļas darbību;
13.3. piedalās nodaļas darbinieku amata aprakstu izstrādē;
13.4. atbilstoši savai kompetencei dod rīkojumus un nosaka veicamos uzdevumus nodaļas
darbiniekiem;
135

13.5. savas kompetences ietvaros nodrošina Bauskas novada domes pieľemto lēmumu izpildi;
13.6. nodrošina nodaļas materiālo vērtību saglabāšanu.
V. Nodaļas tiesības un pienākumi
14. Nodaļai ir tiesības:
14.1. pieprasīt un saľemt no iestādes struktūrvienībām, Bauskas novada pašvaldības institūcijām
(pagastu pārvaldēm un citām pašvaldības iestādēm), Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrībām nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;
14.2. iesniegt iestādes vadītājam priekšlikumus par nodaļas darba un dokumentu pārvaldības
pilnveidošanu;
14.3. piedalīties un organizēt apmācību seminārus nodaļas kompetences jautājumos;
14.4. nepieľemt izpildei nepilnīgi noformētus un novēloti iesniegtus lēmumu projektus.
15. Nodaļas pienākumi:
15.1. nodrošināt nodaļai noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
15.2. sadarboties ar visām Bauskas novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām
nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiľai;
15.3. pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros un kursos par nodaļas
kompetencē esošiem jautājumiem.
16. Katrs nodaļas darbinieks atbild par amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu,
precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu
un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.

LIETVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU
NODAĻAS VADĪTĀJA
A.MATUĻENKO
SASKAĽOTS
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 31.martā (prot.Nr.3, 19.§)
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 40.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumos
Nr.24 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
Ar Bauskas novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada
pašvaldības nolikumā” Bauskas novada pašvaldībā izveidots amats – pašvaldības izpilddirektora
vietnieks.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumos Nr.24 „Par kārtību, kādā
Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu
resursus” šādus grozījumus:
1. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1. Transportlīdzekļus individuālā lietošanā dienesta pienākumu veikšanai domes
priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam piešķir ar domes lēmumu, tajā norādot noteikumu
7.2.apakšpunktā minēto informāciju.”
2. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:
„22. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram
un pašvaldības izpilddirektora vietniekam mobilo un stacionāro tālruľu limitus nosaka ar
domes lēmumu.”
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 27.oktobrī
(prot.Nr.19, 42.§)
NOTEIKUMI
Bauskā
2011.gada 27.oktobrī

Nr.24

Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki
izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus
(Grozījumi 31.10.2013.)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma
"Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 18.panta pirmo daļu,
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļu
un
mantas
izšķērdēšanas
novēršanu” 5.2 panta piekto daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki
(turpmāk – darbinieki) izmanto novada pašvaldības īpašumā esošo mantu – dienesta
transportlīdzekļus, saziľas līdzekļus un citu kustamo mantu, kā arī rīkojas ar finanšu
resursiem.
2. Noteikumu izpratnē pašvaldības darbinieki ir darbinieki, kuru amati minēti Bauskas novada
pašvaldības domes apstiprinātajos (turpmāk – pašvaldība) iestādes „Bauskas novada
administrācija” (turpmāk – administrācija) un citu iestāţu amatu sarakstos un ir nodarbināti
uz darba līguma pamata, ieľem vēlētus amatus vai pilda noteiktus amata pienākumus
pašvaldības institūcijās.
3. Domes priekšsēdētājs un iestāţu vadītāji noslēdz ar darbiniekiem līgumus par pilnu
materiālo atbildību par darbiniekam nodoto materiālo vērtību saglabāšanu (1.pielikums).
4. Noteikumi piemērojami visās Bauskas novada pašvaldības institūcijās, iestādēs un
struktūrvienībās.
II.

Dienesta transportlīdzekļa izmantošana

5. Dienesta transportlīdzeklis ir Bauskas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā,
tai skaitā darbiniekiem piederošs transportlīdzeklis, kas tiek izmantots dienesta vajadzībām.
6. Transportlīdzekļa izmantošana amata pienākumu izpildes nodrošināšanai šo noteikumu
izpratnē ir dienesta brauciens, komandējums un brauciens uz semināru, sanāksmi, kā arī cita
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rakstura brauciens, kas saistīts ar amata pienākumu pildīšanu Latvijas Republikas teritorijā
vai ārpus tās. Par transportlīdzekļa izmantošanu amata pienākumu izpildei tiek uzskatīts arī
brauciens, kad amatpersona izmanto transportlīdzekli ārpus noteiktā darba laika, lai nokļūtu
uz tikšanos ārpus noteiktā darba laika, transportlīdzeklī uzpildītu degvielu, kā arī intensīvos
darba apstākļos vai steidzamu uzdevumu izpildes termiľu gadījumā, lai nokļūtu uz darba
vietu un atpakaļ vai līdz citam galamērķim.
7. Bauskas novada pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošo transportlīdzekļu
izmantošana:
7.1. Transportlīdzekļus individuālā lietošanā dienesta pienākumu veikšanai domes
priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam piešķir ar domes lēmumu, tajā norādot noteikumu
7.2.apakšpunktā minēto informāciju (31.10.2013.grozījumu redakcijā).
7.2. Pašvaldības darbiniekam dienesta transportlīdzekli individuālā lietošanā dienesta pienākumu
veikšanai pašvaldības institūcijās ar rakstveida rīkojumu piešķir iestādes vadītājs.
Pašvaldības iestādes vadītājam dienesta transportlīdzekli individuālā lietošanā ar rakstveida
rīkojumu piešķir pašvaldības izpilddirektors. Rīkojumā norādāma šāda informācija:
7.2.1. nododamā dienesta transportlīdzekļa apraksts (marka, valsts reģistrācijas numurs,
stāvoklis u.c. nepieciešamā informācija);
7.2.2. dienesta transportlīdzekļa piešķiršanas nepieciešamība un lietderība;
7.2.3. dienesta transportlīdzekļa izmantošanas mērķis un termiľš ne ilgāks par četriem
gadiem);
7.2.4. darbinieka tiesības, pienākumi un atbildība;
7.2.5. degvielas patēriľš mēnesī (litros).
7.3. Transportlīdzeklim, kas nodots individuālā lietošanā, ar rīkojumu tiek noteikta stāvvieta,
kur transportlīdzeklis tiek novietots ārpus noteiktā darba laika vai amata pienākumu
izpildes. Brauciens no stāvvietas uz darba vietu un atpakaļ tiek apmaksāts no pašvaldības
attiecīgās iestādes līdzekļiem.
7.4. Darbinieks, kuram transportlīdzeklis nodots individuālā lietošanā, un citas amatpersonas
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgas izmantot transportlīdzekli tikai amata
pienākumu izpildes nodrošināšanai.
7.5. Pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošam transportlīdzeklim no pašvaldības iestāţu budţeta
līdzekļiem samaksā:
7.5.1. normatīvajos aktos noteiktās apdrošināšanas polises (OCTA, KASKO);
7.5.2. tehnisko apkopi ik pēc 20 000 km nobraukuma, kā arī nepieciešamos
remontdarbus, kuri rodas transportlīdzekļa nolietojuma rezultātā;
7.5.3. degvielas izdevumus noteiktās degvielas patēriľa normas ietvaros.
7.6. Darbinieks, kurš lieto dienesta transportlīdzekli, līdz katra mēneša piektajam datumam
iesniedz pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļā autotransporta
ceļazīmi (2.pielikums) par transportlīdzekļa izmantošanu iepriekšējā mēnesī. Termiľa
neievērošanas gadījumā, pašvaldības izpilddirektoram vai iestādes vadītājam ir tiesības
samazināt degvielas patēriľa normu (limitu) turpmākajiem diviem mēnešiem, kā arī
piemērot disciplinārsodu.
7.7. Ja attiecīgajā mēnesī tiek pārsniegta apstiprinātā maksimālā degvielas patēriľa norma,
darbinieks, kura individuālā lietošanā nodots dienesta transportlīdzeklis, par to informē
pašvaldības iestādes vadītāju. Iestādes vadītājs izanalizē veikto braucienu lietderību,
nepieciešamību un steidzamību un informē pašvaldības izpilddirektoru par degvielas
patēriľa normas palielināšanu. Pašvaldības izpilddirektors ar rakstveida rīkojumu nosaka
pārtraukt vai turpināt braucienus, nosakot transportlīdzekļa normas palielināšanu
attiecīgajā mēnesī.
7.8. Ja darbinieks, kuram transportlīdzeklis ir nodots individuālā lietošanā, ir pārsniedzis
attiecīgā transportlīdzekļa maksimālo mēneša degvielas patēriľa normu un nav pieľemts
lēmums par degvielas patēriľa normas palielināšanu, tam jāatlīdzina pašvaldībai
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transportlīdzekļa degvielas izmaksas par katru degvielas litru, kas pārsniedz maksimālo
degvielas patēriľa normu, un transportlīdzekļa amortizācijas izdevumus, pamatojoties uz
pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļas sagatavoto rēķinu.
Atmaksājamā summa iemaksājama pašvaldības bankas kontā piecu darba dienu laikā pēc
rēķina saľemšanas. Maksāšanas termiľa neievērošanas gadījumā pašvaldības
izpilddirektoram ir tiesības samazināt degvielas patēriľa normu (limitu) turpmākajiem
diviem mēnešiem, kā arī piemērot disciplinārsodu.
7.9. Transportlīdzekli, kas nav nodots individuālā lietošanā, atļauts izmantot, braucienu
savlaicīgi saskaľojot ar iestādes vadītāju.
7.10. Transportlīdzeklim, kas nav nodots individuālā lietošanā, par nobraukuma normu
ievērošanu atbildīgs ir attiecīgā transportlīdzekļa vadītājs.
7.11. Darbinieks, kuram dienesta transportlīdzeklis piešķirts individuālā lietošanā, nedrīkst atstāt
to bez uzraudzības. Dienesta transportlīdzeklis ārpus darba laika novietojams rīkojumā
norādītajā autotransporta stāvvietā.
7.12. Dienesta transportlīdzeklis izmantojams tiešo darba pienākumu veikšanai. Ārpus darba laika un
brīvdienās autotransporta izmantošana atļauta tikai saskaņā ar darba devēja rīkojumu, ja tas
saistīts ar tiešo darba pienākumu veikšanu. Nav atļauta dienesta autotransporta izmantošana
autotransporta lietotāja atvaļinājuma un darba nespējas laikā.

Bauskas novada pašvaldības turējumā – darbiniekam piederoša transportlīdzekļa
izmantošana:
8.1. Ja darbiniekam amata pienākumu izpildes nodrošināšanai nav iespējams vai nav lietderīgi
izmantot pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošu transportlīdzekli vai sabiedrisko
transportu un darbinieks izmanto tā īpašumā (valdījumā) esošo transportlīdzekli,
pašvaldības izpilddirektors vai iestādes vadītājs slēdz ar darbinieku rakstveida līgumu
(3.pielikums) par darbinieka īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu
amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.
8.2. Pašvaldības izpilddirektors vai iestādes vadītājs nosaka amatus, kuros darbiniekiem atļauts
izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.
8.3. Darbinieks līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pašvaldības administrācijas
Centralizētās grāmatvedības nodaļā autotransporta ceļazīmi (4.pielikums) transportlīdzekļu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī. Termiľa neievērošanas gadījumā, pašvaldības
izpilddirektoram vai iestādes vadītājam ir tiesības samazināt degvielas patēriľa normu
(limitu) turpmākajiem diviem mēnešiem, kā arī piemērot disciplinārsodu.
8.4. Darbinieks amata pienākumu izpildes nodrošināšanai personīgo transportlīdzekli izmanto
par saviem līdzekļiem un ir tiesīgs saľemt kompensāciju par patērēto degvielu noteiktās un
apstiprinātās mēneša patēriľa normas ietvaros.
8.5. Ja attiecīgajā mēnesī tiek pārsniegta apstiprinātā maksimālā degvielas patēriľa norma,
darbinieks par to informē pašvaldības iestādes vadītāju. Iestādes vadītājs izanalizē veicamo
braucienu lietderību, nepieciešamību un steidzamību, un informē pašvaldības
izpilddirektoru par degvielas patēriľa normas palielināšanu. Pašvaldības izpilddirektors ar
rīkojumu nosaka pārtraukt vai turpināt braucienus, nosakot transportlīdzekļa normas
palielināšanu attiecīgajā mēnesī.
9. Degvielas patēriľa normu katram transportlīdzeklim, kurš tiek izmantots amata pienākumu
izpildes nodrošināšanai, arī pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošam transportlīdzeklim,
nosaka:
9.1. jaunam transportlīdzeklim, pamatojoties uz raţotāja tehniskajiem datiem;
9.2. lietotam transportlīdzeklim, ja raţotāja tehniskie dati nav pieejami, eksperimenta ceļā,
pamatojoties uz degvielas faktisko patēriľu kontrolnobraukuma laikā.
10. Transportlīdzekļa nobraukuma normu 100 km nobraukumam aprēķina, izmantojot šādu
formulu:
10.1. transportlīdzekļa 100 km nobraukuma norma = X
10.2. transportlīdzekļa kontrolnobraukums (km) = Lkm
8.
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10.3. kontrolnobraukuma degvielas patēriľš = QL
formula: x = QL × 100 / Lkm
11. Kontrolnobraukumu veic ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija trīs
administrācijas darbinieku sastāvā, piedaloties pašvaldības īpašumā (valdījumā) esoša
transportlīdzekļa šoferim (darbiniekam, kuram transportlīdzeklis nodots individuālā
lietošanā) vai personīgā transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam).
12. Kontrolnobraukuma datus fiksē aktā (5.pielikums), pamatojoties uz kuru pašvaldības
izpilddirektors (domes vēlētām un ieceltām amatpersonām) vai iestādes vadītājs (iestādes
darbiniekiem) izdod rīkojumu par degvielas patēriľa normas noteikšanu konkrētajam
transportlīdzeklim.
13. Rudens - ziemas sezonas laikā (1.oktobris – 31.marts) tiek noteikta paaugstināta degvielas
patēriľa norma + 10 %.
14. Transportlīdzekļu izmantošanas atbilstību noteikumiem pārrauga un kontrolē administrācijas
Centralizētās grāmatvedības nodaļa, kas noteikumu neievērošanas gadījumā nekavējoties
sniedz ziľojumu attiecīgās iestādes vadītājam un pašvaldības izpilddirektoram.
15. Maksimālo patērējamās degvielas normu (limitu) mēnesī domes priekšsēdētājam, domes
priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības izpilddirektoram nosaka ar domes lēmumu.
16. Degvielas patēriľa, maršruta lapu un degvielas čeku uzskaiti un kontroli veic pašvaldības
administrācijas Centralizētā grāmatvedības nodaļa
III. Sabiedriskā transporta izmantošanas kompensācija
17. Sabiedriskā transporta izmantošana amata pienākumu izpildes nodrošināšanai šo noteikumu
izpratnē ir dienesta braucieni, komandējumi un braucieni uz semināriem, sanāksmēm, kā arī
citi braucieni, kas saistīti ar amata pienākumu pildīšanu. Saskaľā ar rīkojumu izdevumus par
sabiedriskā transporta izmantošanu darbiniekam kompensē, pamatojoties uz faktisko
izdevumu apliecinošiem dokumentiem.
18. Lai saľemtu sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju, darbinieks līdz katra mēneša
piektajam datumam administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļā iesniedz:
18.1. atskaiti par sabiedriskā transporta izmantošanas nepieciešamību iepriekšējā kalendārajā
mēnesī (6.pielikums);
18.2. faktiskos sabiedriskā transporta izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus
(biļetes, čekus).
19. Sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc noteikuma
18.2.punktā minēto dokumentu saľemšanas, pārskaitot kompensācijas summu uz
amatpersonas norādīto kontu kredītiestādē.
20. Ja darbinieks neievēro 18.2.punkta nosacījumus, kompensācija par sabiedriskā transporta
izmantošanu darbiniekam netiek izmaksāta.
IV. Pašvaldības īpašumā esošo saziņas līdzekļu izmantošana
21. Saziņas līdzekļi šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esošie mobilie un stacionārie tālruņi,
fakss, internets, elektroniskais pasts.
22. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam mobilo un stacionāro tālruņu limitus nosaka ar domes
lēmumu (31.10.2013.grozījumu redakcijā).
23. Citiem pašvaldības darbiniekiem mobilo un stacionāro tālruņu limitus nosaka ar rakstveida rīkojumu
iestādes vadītājs, iestādes vadītājam limitus nosaka pašvaldības izpilddirektors.

24. Pašvaldības īpašumā esošus mobilos tālruľus var piešķirt individuālā lietošanā
darbiniekiem darba pienākumu veikšanu saistītajām sarunām un savstarpējai saziľai,
izvēloties izdevīgāko pieslēguma veidu.
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25. Ja darbinieks, kuram mobilais tālrunis nodots individuālā lietošanā, ir pārsniedzis
apstiprināto limitu mēnesī, tad viľam jāatlīdzina pašvaldībai starpība starp faktiskajām
izmaksām un apstiprināto limitu mēnesī.
26. Ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai nav iespējams iedalīt pašvaldības īpašumā esošu
mobilo tālruni, viľam ir tiesības izmantot personīgo mobilo tālruľa un (vai) abonenta
numura bezatlīdzības lietošanu.
27. Ja stacionārā tālruľa apstiprinātais limits mēnesī pārsniegts, darbiniekam jāatlīdzina
pašvaldībai starpība starp faktiskajām izmaksām un apstiprināto limitu mēnesī.
28. Pašvaldības mobilos un stacionāros tālruľus aizliegts izmantot ziedojumu zvaniem, zvaniem
dalībai loterijās, paaugstinātās maksas pakalpojumu numuriem, GPRS lietošanai. Ja ir veikti
šādi zvani, darbiniekam jāatlīdzina pašvaldībai minēto zvanu izmaksas.
29. No pašvaldības stacionāriem tālruľiem aizliegts zvanīt uz mobilo tālruni.
30. Ja darbinieks mobilo tālruni vai stacionārā pieslēguma tālruni ir izmantojis personiskām
vajadzībām, tas informē administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļa par sarunu
daudzumu un ilgumu, kā arī sedz sarunu izmaksas, iemaksājot to vērtību pašvaldības
norēķinu kontā vai kasē.
31. Darbinieki ir atbildīgi par viľu rīcībā nodoto saziľas līdzekļu (tālruľa, mobilā tālruľa, faksa,
interneta, elektroniskā pasta) izmantošanu un tos izmanto tikai dienesta vajadzībām.
32. Darbinieki ir atbildīgi par viľu rīcībā nodoto saziľas līdzekļu glabāšanu.
33. Šajā nodaļā atlīdzināmās summas iemaksājamas pašvaldības bankas kontā piecu darba dienu
laikā pēc rēķina saľemšanas. Maksāšanas termiľu neievērošanas gadījumā izpilddirektoram
ir tiesības samazināt sarunu apmaksas limitu turpmākajiem diviem mēnešiem, kā arī
piemērot disciplinārsodu.
34. Par saziľas līdzekļu izmantošanas un tiem noteikto sarunu izmaksu limitu ievērošanas
kontroli iestādē atbildīgs ir iestādes vadītājs.
V. Citas novada pašvaldības mantas izmantošana
35. Citu pašvaldības kustamo mantu (datorus, programmatūras, projektorus, kopētājus,
kodoskopus, ekrānus un citus) darbinieki var izmantot uzdoto darba pienākumu veikšanai.
36. Pašvaldības kustamās un nekustamās mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
pašvaldības iestādēm to funkciju veikšanai.
37. Mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija vai
amatpersona, kuras valdījumā vai turējumā atrodas pašvaldības manta. Pirms lēmuma projekta par
atļauju atsavināt nekustamo vai kustamo īpašumu, jāizvērtē vai nekustamais vai kustamais īpašums
nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.

38. Atļauju atsavināt nekustamo vai kustamo īpašumu dod dome.
VI. Pašvaldības finanšu resursu izmantošana
39. Jebkurai darbinieka rīcībai ar finanšu līdzekļiem jābūt likumīgai, lietderīgai, samērīgai un ar tiem
drīkst rīkoties atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos novada domes
normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 41.p.

Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo saziņas līdzekļu izmantošanu
domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības
izpilddirektoram un pašvaldības izpilddirektora vietniekam
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.pantu un Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumu Nr.24 „Par kārtību,
kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un
finanšu resursus” 22.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības
izpilddirektoram un pašvaldības izpilddirektora vietniekam amata pienākumu
nodrošināšanai, pašvaldības institūciju darbu koordinēšanai un pašvaldības funkciju
izpildes veikšanai, stacionāro un mobilo tālruľu limitus mēnesī:

2.

3.

Stacionārā tālruņa numurs

Lietotājs

63922231
63922237
63963973
63963973
Mobilā tālruņa numurs

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Pašvaldības izpilddirektors
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

5,00
5,00
5,00
5,00

29673345
29495935
29111783
26576788

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Pašvaldības izpilddirektors
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

8,00
8,00
8,00
8,00

Limits (Ls)

Noteikt, ka 1.punktā minētajiem stacionāro un mobilo tālruľu lietotājiem jāievēro Bauskas
novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumu Nr.24 „Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. un 32.punktā noteikto.
Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu „Par
Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo saziľas līdzekļu izmantošanu domes
priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības izpilddirektoram”.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 42.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās
daļas 5.punktu un 27.2 panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošos noteikumus Nr.29
„Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai””.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.29 „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai”” uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

144

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

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

Saistošie noteikumi
par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai
(Grozījumi 31.10.2013.)
Bauskā
2012.gada 20.decembrī

Nr.24
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu un likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2
panta otrās daļas 5.punktu un piekto
daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība)
piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas –
renovācijas, rekonstrukcijas vai remonta pasākumu īstenošanai un piešķiramā līdzfinansējuma
apmēru.
2. Līdzfinansējumu piešķir daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
3. Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budţetā šim mērķim paredzēto finanšu
līdzekļu ietvaros.

4. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:
4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – divu un vairāk stāvu dzīvojamā māja, kas nodota
ekspluatācijā un saskaľā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz
četriem dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no koplietošanas telpas, koridora vai galerijas;
4.2. piesaistītais zemesgabals – zemesgabals, uz kura atrodas daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja un kurš ir ēkas kopīpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) lietošanā vai
īpašumā;
4.3. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;
4.4. ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;
4.5. remonts – darbi, kas tiek veikti brauktuvēs un/vai ietvēs un laukumos nolūkā likvidēt
esošos defektus (piemēram, bedrīšu remonts);
4.6. pašvaldības pārstāvis – pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”;
4.7. pasūtītājs - daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma īpašnieki vai
dzīvokļu īpašnieku kopība;
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4.8. pasūtītāja pilnvarotā persona – daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku
apvienība, kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības, kā arī pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas pamata;
4.9. līdzfinansējums – pašvaldības budţeta finanšu līdzekļu daļa daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai;
4.10. pasūtītāja līdzfinansējums – pasūtītāja finanšu līdzekļu daļa daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
II. Pasūtītājam izvirzāmās prasības
5. Tiesības iesniegt projekta iesniegumu līdzfinansējuma saľemšanai ir pasūtītājam,
kas
projekta iesnieguma iesniegšanas dienā pašvaldības pārstāvim, atbilst visiem šā punkta apakšpunktos
minētajiem nosacījumiem:
5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo
neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;
5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārľemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (nodibināta dzīvokļu
īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība)
vai par mājas apsaimniekošanu, vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju
apsaimnieko pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma „ Par valsts un pašvaldību dzīvojamo

māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas pamata;
5.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieľemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums:
5.3.1. veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un
nodrošināt pasūtītāja līdzfinansējumu;
5.3.2. nepieciešamības gadījumā uzľemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu
līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas
pasākumu īstenošanai;
5.3.3. saistošo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu iesniegšanas brīdī nekustamā
īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītajām
palīgēkām un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 25 %
no taksācijas gadam, kurā tiek iesniegts projekta iesniegums, kopējās aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas šajā apakšpunktā minētajiem nekustamajiem
īpašumiem, izľemot gadījumus, kad aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa
attiecināma uz mazāk kā 5 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem; (Grozīts ar
31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.29.)
5.3.4. saistošo noteikumu 15.8.apakšpunktā minētā dokumenta iesniegšanas brīdī attiecīgās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un
pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds
nepārsniedz 25 % no kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu
maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem, izľemot gadījumus,
kad aprēķinātais apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksājumu parāds
attiecināms uz mazāk kā 5 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. (Grozīts ar
31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.29.)
6. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts, ja par projekta finansētajām attiecināmajām
izmaksām ir saľemts finansējums/līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu vai citas
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.
7. Projekta iesniegumu pašvaldības finansējuma saľemšanai vienām un tām pašām realizētajām
atbalstāmajām darbībām var iesniegt ne bieţāk kā reizi piecos gados, izľemot brauktuves,
ietves un/vai laukuma remontam.
III. Atbalstāmās aktivitātes, attiecināmās, neattiecināmās izmaksas
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un līdzfinansējuma apmērs
8. Līdzfinansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm:
8.1. brauktuves, ietves un/vai laukuma būvniecībai, tajā skaitā rekonstrukcijai un renovācijai vai
remontam – no 50 % līdz 95 % no brauktuves, ietves un/vai laukuma, tajā skaitā ar to
saistīto funkcionāli nepieciešamo inţenierkomunikāciju būvniecības izmaksām;
8.2. apgaismojuma izbūvei, rekonstrukcijai un/vai renovācijai – 75 % apmērā no apgaismojuma
izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
8.3. citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliľu, atkritumu
urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu izveidošanai, rekonstrukcijai vai renovācijai)
– 75 % apmērā no konkrētā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu izmaksām;
8.4. tehniskā projekta izstrādei – 50 % apmērā no tehniskā projekta izstrādes izmaksām;
8.5. brauktuvju, ietvju un/vai laukuma esošā seguma remontam līdzfinansējums ir no 50 % līdz
95 % apmērā no izmaksu summas, ko piešķir šādā apmērā:
8.5.1. ja brauktuve, ietve un/vai laukums kalpo vienai dzīvojamajai mājai, līdzfinansējums
ir 50 %;
8.5.2. ja brauktuve, ietve un/vai laukums kalpo divām dzīvojamajām mājām, līdzfinansējums
ir 70 %;
8.5.3. ja brauktuve, ietve un/vai laukums kalpo trīs un vairāk dzīvojamajām mājām,
līdzfinansējums ir 90 %;
8.5.4. ja brauktuve, ietve un/vai laukums faktiski kalpo kā sabiedriski lietojama būve,
līdzfinansējums ir 95 %;
8.6. būvuzraudzības veikšanai – 50 % apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām;
8.7. autoruzraudzības veikšanai – 50 % apmērā no autoruzraudzības veikšanas izmaksām ar
nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
9. Par attiecināmām izmaksām tiek uzskatītas:
9.1. topogrāfijas un inţenierģeoloģijas darbu izmaksas;
9.2. tehniskā projekta izstrādes izmaksas;
9.3. būvdarbu izmaksas;
9.4. būvuzraudzības un/vai autoruzraudzības izmaksas;
9.5. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
9.6. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja pasūtītāja
pilnvarotā persona tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām
noteikto kārtību;
10. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas
apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma,
produktivitātes un efektivitātes principus.
11. Par neattiecināmām izmaksām tiek uzskatītas:
11.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju
pakalpojumu izmaksas;
11.2. projekta administrēšanas izmaksas;
11.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi,
soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā
ar valūtas maiľu un citi tiešie finansiālie izdevumi;
11.4. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas;
11.5. izmaksas, kas radušās pirms saistošo noteikumu spēkā stāšanās datuma.
12. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana tiek realizēta
divās stadijās: tehniskā projekta izstrāde, ja plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav
noteikts citādi, un būvdarbu veikšana.
13. Iepirkumus, kas nepieciešami līdzfinansējuma pasākumu un tehnisko uzraudzību īstenošanai,
veic pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona, tos saskaľojot ar pašvaldības pārstāvi.
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IV. Projekta iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
14. Līdzfinansējuma saľemšanai, pasūtītāja pilnvarotā persona iesniedz pašvaldības pārstāvim
projekta iesniegumu, kas sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un
citiem šajos saistošajos noteikumos uzskaitītājiem iesniedzamajiem dokumentiem.
15. Projekta iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:
15.1. zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta izziľas par mājā esošo
dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem kopija;
15.2. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa „Būves eksplikācija”);
15.3. ja projekta iesniegumu iesniedz pasūtītāja pilnvarotā persona – juridiska persona vai
pilnsabiedrība – tai jāiesniedz statūtu kopija un kompetentas institūcijas izdota izziľa par
pārstāvības tiesībām;
15.4. pasūtītāja pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma
pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija;
15.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pieľemts lēmums par:
15.5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, nodrošinot
pasūtītāja līdzfinansējumu;
15.5.2. saistību uzľemšanos nepieciešamības gadījumā, piesaistot kredītiestādes finanšu
līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;
15.5.3. pasūtītāja pilnvarojumu pasūtītāja pilnvarotajai personai sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu pašvaldības pārstāvim, parakstīt līgumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.
15.6. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins pirms projekta iesnieguma iesniegšanas,
kas saskaľots ar pašvaldības pārstāvi. Attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme)
un sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
15.7. ja labiekārtojuma darbus paredzēts veikt uz piesaistītā zemesgabala, kas nepieder
pasūtītājam, jāiesniedz piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu
veikšanai un zemes lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
15.8. izziľa, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem.
16. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta
iesniegumu, kas noformēts papīra formātā, var iesniegt pašvaldības pārstāvim Uzvaras
ielā 1, Bauskā vai nosūtot pa pastu (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.,
LV-3901). Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var nosūtīt uz
pašvaldības pārstāvja elektroniskā pasta adresi: dome@bauska.lv.
17. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formātā, jāievēro šādas prasības:
17.1. projekta iesniegums iesniedzams vienā eksemplārā;
17.2. visiem projekta iesniegumam pievienotajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem
(caurauklotiem), lapām jābūt numurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura
rādītājam. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar pretendenta vai pretendenta pilnvarotās
personas parakstu., projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora
nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un pasūtītāja pilnvarotās personas paraksts;
17.3. projekta iesniegumu paraksta pasūtītāja pilnvarotās personas amatpersona ar paraksta
tiesībām. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu
iesniedzams dokuments, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.
18. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, jāievēro šādas prasības:
18.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu apriti;
148

18.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datľu formātā;
18.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti
katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas termiľa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir
dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiľa
beigām.
19. Projekta iesniegums ir jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.
20. Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai
papildinājumi.
21. Desmit darba dienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas pašvaldības pārstāvis
pārbauda projekta iesnieguma atbilstību saistošo noteikumu prasībām un sagatavo atzinumu.
22. Pamatojoties uz pašvaldības pārstāvja atzinumu, pašvaldības izpilddirektors trīs darba dienu
laikā no pašvaldības pārstāvja atzinuma saľemšanas pieľem vienu no šādiem lēmumiem:
22.1. par projekta iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saľemšanas reģistrā,
ja projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti, kā arī pasūtītājs un/vai tā pilnvarotā
persona atbilst saistošo noteikumu prasībām;
22.2. par atteikumu reģistrēt projektu iesniegumu pašvaldības līdzfinansējuma saľemšanas
reģistrā, ja projekta iesniegums un/vai tam pievienotie dokumenti, kā arī pasūtītājs un/vai tā
pilnvarotā persona neatbilst saistošo noteikumu prasībām vai arī sniegtas nepatiesas ziľas;
22.3. par projekta iesnieguma atstāšanu bez virzības līdz trūkumu novēršanai. Nosakot termiľu
trūkumu novēršanai, tas nedrīkst būt ilgāks par trīsdesmit darba dienām no lēmuma
pieľemšanas dienas. Desmit darba dienu laikā pēc precizējumu iesniegšanas pašvaldības
pārstāvis veic projekta iesnieguma atkārtotu pārbaudi un sagatavo atzinumu.
23. Pēc pašvaldības izpilddirektora lēmuma par projekta iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības
līdzfinansējuma saľemšanas reģistrā, pašvaldības pārstāvis iesniedz projekta iesniegumu
pašvaldības domes priekšsēdētājam, kurš nodrošina projekta iesnieguma tālāku izskatīšanu
pašvaldības komiteju un domes sēdēs atbilstoši pašvaldības nolikumam.
24. Projekta iesniegumu vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Katram pasūtītājam plānotais
pašvaldības līdzfinansējuma daļas apmērs nosakāms, pamatojoties uz plānoto atbalstāmo
izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 8.punktā noteiktos līdzfinansējuma apjomus.
25. Pašvaldībai, vērtējot projekta iesniegumu, ir tiesības pieprasīt no pasūtītāja vai tā pilnvarotās
personas papildus informāciju saistībā ar līdzfinansējuma piešķiršanu.
26. Līdzfinansējuma saľemšanai brauktuves, ietves un/vai laukuma remonta darbiem, pasūtītāja
pilnvarotā persona iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:
26.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums);
26.2. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots atbilstoši Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
26.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pieľemts lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu.
27. Pašvaldības dome lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (vai atteikumu piešķirt
līdzfinansējumu) pieľem 45 dienu laikā pēc projekta iesnieguma reģistrēšanas pašvaldības
līdzfinansējuma saľemšanas reģistrā. Par pieľemto lēmumu pašvaldības pārstāvis piecu
darba dienu laikā rakstiski paziľo pasūtītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

V. Projekta ieviešanas nosacījumi
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28. Pēc domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu stāšanās spēkā pasūtītājs vai tā
pilnvarotā persona nodrošina iepirkuma plāna sagatavošanu un veic iepirkuma procedūru. Ja
pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona trīsdesmit dienu laikā pēc saistošo noteikumu 27.punktā
minētā lēmuma spēkā stāšanās datuma nav uzsākusi iepirkuma procedūru, tad attiecīgais
domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu uzskatāms par spēku zaudējušu.
29. Pēc iepirkuma uzvarētāja noteikšanas, normatīvo aktu noteiktā kārtībā noslēdzams līgums
starp pašvaldības pārstāvi, pasūtītāju vai tā pilnvaroto personu un iepirkuma uzvarētāju par
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.
30. Saistošo noteikumu 29.punktā minētā līguma noslēgšanai pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona:
30.1. iesniedz pašvaldības pārstāvim kredītiestādes izziľu par to, ka kredītiestāde ir pieľēmusi
lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pasūtītājam ar mērķi – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanai;
30.2. vai ieskaita pašvaldības norēķinu kontā garantijas naudu pasūtītāja līdzfinansējuma apmērā,
kas turpmāk tiek izmantota piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izmaksu segšanai.
31. Atbilstoši saistošo noteikumu 29.punktā minētā līguma noteikumiem samaksu projektētājam,
būvuzľēmējam, būvuzraugam/autoruzraugam par faktiski izpildīto darba apjomu veic:
31.1. pašvaldības pārstāvis un pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona proporcionāli katras
puses līdzfinansējuma apmēram, ja pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz saistošo
noteikumu 30.1.apakšpunktā minēto izziľu;
31.2. pašvaldības pārstāvis no šim mērķim paredzētā pašvaldības budţeta līdzfinansējuma un
saistošo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētās garantijas naudas, ja pasūtītāja pilnvarotā
persona ir ieskaitījusi garantijas naudu saistošo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētā
apjomā.
32. Pēc domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu brauktuves, ietves un/vai laukuma
remontam stāšanās spēkā, pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona nodrošina iepirkuma plāna
sagatavošanu un veic iepirkuma procedūru. Ja pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona trīsdesmit
dienu laikā pēc saistošo noteikumu 27.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās datuma nav
uzsākusi iepirkuma procedūru, tad attiecīgais domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu
uzskatāms par spēku zaudējušu.
33. Attiecīgo aktivitāšu izmaksu aprēķini (tāmes) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
saskaľojami ar pašvaldības pārstāvi.
VI. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
34. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību pasūtītājs vai tā
pilnvarotā persona var apstrīdēt pašvaldības domē.
35. Pašvaldības domes pieľemtais lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību
pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Noslēguma jautājumi
36. Pasūtītājam vai tā pilnvarotajai personai pēc pašvaldības izpilddirektora pieprasījuma ir
pienākums informēt pašvaldību par rekonstrukcijas, renovācijas vai remontu darbu gaitu.
37. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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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

Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošie noteikumi Nr.29
„Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai””
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un likuma
„Par
palīdzību
dzīvokļa
jautājumu
risināšanā 27.² panta otrās daļas 5.punktu,
27.² panta piekto daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 5.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3.3. saistošo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu iesniegšanas brīdī nekustamā īpašuma
nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā esošajām telpu grupām, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītajām palīgēkām un
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 25 % no taksācijas gadam,
kurā tiek iesniegts projekta iesniegums, kopējās aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas šajā apakšpunktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem, izľemot gadījumus, kad
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa attiecināma uz mazāk kā 5 % no dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašniekiem;”
1.2. izteikt 5.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3.4. saistošo noteikumu 15.8.apakšpunktā minētā dokumenta iesniegšanas brīdī attiecīgās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar
dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 25 % no kopējās
aprēķinātās apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju par
pēdējiem 12 mēnešiem, izľemot gadījumus, kad aprēķinātais apsaimniekošanas un
pamatpakalpojumu maksājumu parāds attiecināms uz mazāk kā 5 % no dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašniekiem.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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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

Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošie noteikumi Nr.29
„Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai””
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un likuma
„Par
palīdzību
dzīvokļa
jautājumu
risināšanā 27.² panta otrās daļas 5.punktu,
27.² panta piekto daļu
3. Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai” šādus grozījumus:
3.1. izteikt 5.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3.3. saistošo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu iesniegšanas brīdī nekustamā īpašuma
nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā esošajām telpu grupām, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītajām palīgēkām un
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 25 % no taksācijas gadam,
kurā tiek iesniegts projekta iesniegums, kopējās aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas šajā apakšpunktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem, izľemot gadījumus, kad
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa attiecināma uz mazāk kā 5 % no dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašniekiem;”
3.2. izteikt 5.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3.4. saistošo noteikumu 15.8.apakšpunktā minētā dokumenta iesniegšanas brīdī attiecīgās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar
dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 25 % no kopējās
aprēķinātās apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju par
pēdējiem 12 mēnešiem, izľemot gadījumus, kad aprēķinātais apsaimniekošanas un
pamatpakalpojumu maksājumu parāds attiecināms uz mazāk kā 5 % no dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašniekiem.”
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai”"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās
daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās
mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot
finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Savukārt likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2 panta piektajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība,
un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.decembrī izdeva saistošos
noteikumus Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Saistošo noteikumu sākotnējā redakcijā iestrādātie nosacījumi ierobeţo,
faktiski pat izslēdz iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem
iegūt pašvaldības līdzfinansējumu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vieglākus nosacījumus pašvaldības
līdzfinansējuma saľemšanai, salīdzinot ar saistošo noteikumu sākotnējo
redakciju. Pieļaujamais nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmērs, kā
arī apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto
pamatpakalpojumu maksājumu parāds uz dokumentu iesniegšanas brīdi
no 15 % tiek palielināts uz 25 %. Turklāt, paredzēti izľēmuma gadījums,
kad šo parādu apmērs var būt arī lielāks – tas ir gadījumos, kad šie parādi
attiecināmi uz ne mazāk kā 5 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budţetu

Līdzfinansējums tiks piešķirts apstiprinātā ikgadējā pašvaldības budţeta
ietvaros.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Pozitīva.
Netieši ar darbu tiks nodrošināti būvuzľēmēji un pakalpojumu sniedzēji.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

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

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ľemot vērā no Bauskas novada
pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju Bauskas
novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” un
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „K 3” izteiktos
priekšlikumus.
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Par saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Bauskas novadā”
2013.gada 29.augustā Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus
Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”.
Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam tika nosūtīti atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija).
2013.gada 14.oktobrī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saľemts
atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt precizējumus.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda, ka saskaľā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – likums) 2.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma
nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas
vienošanās pamata izveidotas šādas personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā
valdījumā ir nekustamais īpašums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda,
ka, ľemot vērā, ka likumā noteiktas nodokļu maksātāju grupas, no saistošo noteikumu
1.2.apakšpunkta svītrojams vārds „lietošanā”, jo speciālais likums neparedzot nekustamā
īpašuma lietotājiem veikt nodokļa maksājumus, attiecīgi šādām personām neesot tiesības uz
nodokļu atvieglojumiem.
Bauskas novada dome šādam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinumam nevar piekrist tālāk minēto apsvērumu dēļ.
Likuma 2.panta piektā daļa noteic, ka nekustamā īpašuma nodokli par valsts vai
pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un inţenierbūvēm maksā to lietotājs, bet ja tāda nav nomnieks.
Likuma Pārejas noteikumu 3.punkts noteic, ka līdz zemes reformas pabeigšanai
nekustamā īpašuma nodokli par zemi, kas saskaľā ar šā likuma 2.pantu neatrodas kādas personas
īpašumā vai tiesiskā valdījumā, maksā zemes lietotājs, bet, ja tāda nav, — nomnieks, kā arī
personas, kurām zemes reformas gaitā zeme nodota (piešķirta) īpašumā par samaksu vai
atjaunotas īpašuma tiesības uz to, bet vēl nav notikusi ierādīšana (iemērīšana) dabā atbilstoši
likumam „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”.
Likuma Pārejas noteikumu 3.1 punkts noteic, ka par ēkām, kas saskaľā ar šā likuma
2.pantu neatrodas kādas personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, nekustamā īpašuma nodokli
maksā ēkas lietotājs.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 23., 47. un 47.¹ punktos ir ietverts regulējums
tam, kas saprotams ar zemes un/vai ēkas lietotāju. Šo noteikumu 29.punkts nosaka pašvaldībai
pienākumu pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas uzskaitīt nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājus nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju reģistrā un ierakstus šajā reģistrā ir jāizdara
par katru nekustamo īpašumu, tā īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.
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Iepriekš uzskaitītās tiesību normas tieši noteic, ka pienākums maksāt nekustamā īpašuma
nodokli ir arī nekustamā īpašuma (ēku, zemes, inţenierbūvju) lietotājiem. Tātad,
ja šiem lietotājiem ir pienākums veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, tiem ir arī
tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ka gadījumā, ja saľemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo
noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši
atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt
atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī
publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Ievērojot iepriekš sniegto pamatojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Rumba), NOLEMJ:
1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumu attiecībā uz Bauskas novada
domes 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Bauskas novadā” 1.2.apakšpunkta precizēšanu, svītrojot vārdu „lietošanā”,
neatbalstīt.
2. Publicēt Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošos noteikumu Nr.12
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā” Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
3. Nosūtīt šo lēmumu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
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Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā
Bauskas novada dome 2013.gada 25.jūlijā pieľēma lēmumu „Par publiskās apspriešanas
rīkošanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumam Bauskas novada
administratīvajā teritorijā”, ar kuru nolēma:
1) informēt sabiedrību par Bauskas novada pašvaldības nodomu noteikt aizliegumu
ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Bauskas novada pašvaldības teritorijā,
publicējot paziľojumu;
2) izsludināt publisko apspriešanu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
aizlieguma noteikšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā, nosakot publiskās
apspriešanas periodu laikā no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim.
Publiskajā apspriešanā par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma
noteikšanu visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā piedalījušies 1423 cilvēki. Viens
novada iedzīvotājs neatbalstīja aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai, 1422 izteikuši atbalstu aizlieguma noteikšanai. Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma 22.panta ceturtā daļa noteic, ka iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā
termiľā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai. Tātad prezumējams,
ka visi pārējie Bauskas novada iedzīvotāji piekrīt aizlieguma noteikšanai ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta piektā daļa noteic,
ka gadījumā, ja pašvaldība saľēmusi rakstveida iebildumu pret ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizliegumu, tā izvērtē iesniegto iebildumu un lemj par konkrētās teritorijas, pret
kuras iekļaušanu izteikts iebildums, izslēgšanu no paredzētās aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā,
ľemot vērā sabiedrības vairākuma viedokli, samērīguma un ilgtspējīgas attīstības principus.
Konkrētais iesniegums nesatur iebildumu konkrētas teritorijas iekļaušanai aizlieguma zonā, tajā
iesniedzējs ir pret aizliegumu vispār. Tātad pašvaldībai nav pienākums izvērtēt šo iesniegumu
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu, kas
nosaka, ka pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai
izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas
priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā un pārstāvot
sabiedrības vairākuma viedokli atbalstīt aizlieguma noteikšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, I.Nagľibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Landorfs), NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošos noteikumus Nr.30
„Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas
novadā”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus „Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošie noteikumi Nr.30 „Saistošie noteikumi
par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā” uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 31. oktobrī
(prot.Nr.9, 44.p.)

Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošie noteikumi Nr.30
„Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Bauskas novadā”
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22.panta
otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā
Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
2. Ar saistošajiem noteikumiem noteiktā aizlieguma termiľš ir 5 gadi.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
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Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.30
„Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Bauskas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā un trešā daļa
nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā
administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem
gadiem.
Saistošie noteikumi tiek pieľemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto
organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību,
saglabātu
bioloģisko
daudzveidību
un
veicinātu
ilgspējīgas
lauksaimniecības attīstību.
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana mazinātu bioloģisko
kultūraugu audzētāju konkurētspēju. Audzējot ģenētiski modificētos
kultūraugus, to izplatība blakus esošajās teritorijās ir neizbēgama.
Bioloģiskā lauksaimniecība nevar pastāvēt līdzās ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka 5 gadu aizliegumu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus
kultūraugus.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budţetu

Pašvaldības budţetu neietekmē.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Aizliegums audzēt noteiktas lauksaimniecības kultūras ir uzľēmējdarbības
ierobeţojums. Savukārt uzľēmējiem, kas nodarbojas ar konvenciālo,
integrēto vai bioloģisko lauksaimniecību, tiek uzlabota konkurētspēja.
Vietējiem uzľēmējiem, kas raţo bioloģisko lauksaimniecības produkciju
var rasties ievērojami finansiālie zaudējumi ja tiek atļauta ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšana.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiks ietekmētas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumam „Par
publiskās apspriešanas rīkošanu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizliegumam Bauskas novada administratīvajā teritorijā” laikā
no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim norisinājās
publiskā apspriešana (viedokļu, priekšlikumu un iebildumu iesniegšana)
par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu
visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Publiskajā apspriešanā par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
aizlieguma noteikšanu visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā
piedalījušies 1423 cilvēki. 1 novada iedzīvotājs bijis pret ģenētiski
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modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu, 1422 pauduši
atbalstu aizlieguma noteikšanai.
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Par Bauskas novada pašvaldības uzdevumu deleģēšanas līguma
izbeigšanu ar SIA „Bauskas siltums”
Bauskas novada dome 2012.gada 25.septembrī pieľēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA „Bauskas siltums”.
Saskaľā ar šo lēmumu Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas
siltums” tika nodoti Bauskas novada pašvaldības autonomajā funkcijā „organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus – siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds” ietilpstošie uzdevumi: Meţotnes pagasta Meţotnes ciema katlumājas darbības un
centralizētas siltuma piegādes patērētājiem nodrošināšana, kā arī Meţotnes internātskolas
katlumājas darbības un centralizētas siltuma piegādes patērētājiem Garozas ciemā
nodrošināšana.
Deleģēšanas līgums atbilstoši minētajam domes lēmumam tika noslēgts uz laiku līdz
2012.gada 31.decembrim Meţotnes pagasta Meţotnes ciema katlumājas darbības un
centralizētas siltuma piegādes patērētājiem nodrošināšana un uz laiku līdz 2015.gada
31.augustam Meţotnes internātskolas katlumājas darbības un centralizētas siltuma piegādes
patērētājiem Garozas ciemā nodrošināšanai.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, savukārt
15.panta ceturtajā daļā paredzēts, ka „no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobeţojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas
likums.”
Bauskas novada dome 2013.gada 30.maijā pieľēma lēmumu „Par Meţotnes internāta
vidusskolas katlumājas „Anckaiši 4”, Garozā, Meţotnes pagastā vienkāršoto renovāciju”.
2013.gada augustā uzsākti Meţotnes internātskolas katlumājas vienkāršotās renovācijas
remontdarbi un centralizētas siltuma piegādes sistēmas renovācija, kurā paredz esošo ogļu
apkures katlu nomaiľu pret granulu katlu nodrošinot apkures sistēmas automātisku vadību,
samazinot apkalpošanai nepieciešamo darbinieku resursus un piegādātās siltumenerģijas
regulēšanas iespējas, kas samazinās finanšu līdzekļu izlietojumu. Minētos vienkāršotās
renovācijas remontdarbus un regulēšanas darbus siltumapgādes sistēmai plānots pabeigt līdz
2013.gada 18.novembrim.
Bauskas novada domē 2013.gada 16.oktobrī saľemts Meţotnes internātvidusskolas
direktores iesniegums Nr.123 par 2012.gada 15.oktobrī noslēgtā līguma Nr.GJ1/2012 izbeigšanu
ar SIA „Bauskas siltums” par siltumapgādi Meţotnes internātvidusskolai un izteikta vēlme pēc
katlumājas vienkāršotās renovācijas remontdarbu nobeigšanas nodot Meţotnes
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internātvidusskolas siltumapgādes iekārtas Meţotnes pagasta pārvaldei pašvaldības autonomo
funkciju „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeľu savākšana, novadīšana un
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds” nodrošināšanai Meţotnes
pagasta Garozas ciema iedzīvotājiem.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
47.panta ceturto daļu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, I.Nagľibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Landorfs), NOLEMJ:
1.
Izbeigt pirms termiľa 2012.gada 1.oktobrī ar Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA „Bauskas siltums” noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.3-31/71 2013.gada
31.decembrī.
2.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas siltums” valdes
loceklim Ilmāram Rūsim līdz 2013.gada 31.decembrim nodot Meţotnes internātskolas
katlumājas centralizētas siltumapgādes iekārtas un sistēmas Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes internātvidusskola” direktorei Dacei Peľķei.
3.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Meţotnes
internātvidusskola” direktorei Dacei Peľķei līdz 2013.gada 31.decembrim organizēt
siltumapgādes sistēmas pamatlīdzekļu nodošanu lietojumā Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Meţotnes pagasta pārvalde”.
4.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Meţotnes pagasta pārvalde” pārvaldes
vadītājam Normundam Vāveram līdz 2013.gada 19.decembrim izstrādāt un iesniegt Bauskas
novada domē apstiprināšanai siltumapgādes tarifu Meţotnes pagasta, Garozas ciemā.
5.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Meţotnes pagasta pārvalde” no 2014.gada
1.janvāra nodrošināt centralizēto siltumapgādi Meţotnes pagasta Garozas ciema iedzīvotājiem
un Meţotnes internātvidusskolai.
6.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par prioritāšu noteikšanu 2014.gada budžeta sastādīšanā
Ievērojot Bauskas novada domes 2010.gada 23.decembrī apstiprinātā nolikuma „Bauskas
novada pašvaldības budţeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”
13.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noteikt Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budţeta sastādīšanā šādas prioritātes:
1. Izglītības iestāţu ēku un sporta būvju uzturēšana, būvniecība un atjaunošana.
2. Pašvaldības funkciju izpilde sociālajā jomā – ēku rekonstrukcija un aprīkošana sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai.
3. Ielu, ceļu un citu inţenierbūvju uzturēšana un uzlabošana.
4. Pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošana saskaľā ar Saimnieciskās nodaļas īpašumu
pārbaudes datiem, ievērojot domes noteiktās prioritātes.
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Par grozījumiem 2013.gada 13.maija lēmumā „Par projekta „Tirdzniecības
stendu izveide Bauskas pilsētā” iesniegšanu”
2013.gada 13.maijā Bauskas novada dome pieľēma lēmumu „Par projekta „Tirdzniecības
stendu izveide Bauskas pilsētā” iesniegšanu.
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 – astoľu tirdzniecības stendu
iegāde un uzstādīšana Dārza ielā 7, Bauskā, Bauskas nov., lai nodrošinātu ērtu un kvalitatīvu
tirdzniecību. Projekta kopējās izmaksas tika plānotas Ls 7200.
Veicot iepirkumu „Tirdzniecības stendu piegāde un uzstādīšana Bauskas pilsētā”, ID Nr.BNA
2013/098/ELFLA, tika konstatēts, ka viszemākā cena no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma
nolikuma un Publisko iepirkumu likuma prasībām bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)
ir Ls 7112, PVN 21 % jeb Ls 1493,52, kopā Ls 8605,52.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” 1 (M.Ruţa), „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 13.maija lēmumā „Par projekta „Tirdzniecības
stendu izveide Bauskas pilsētā” iesniegšanu” grozījumu, izsakot lēmuma 2.punktu šādā
redakcijā:
„2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 8 605,52, t.sk. PVN 21 % jeb Ls 1 493,52. 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 2655,11, kas kopā ir Ls 3250,15.”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

164

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 48.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daļas
Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 14.oktobrī saľemts H. P. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1073), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daļu 2,6 ha
platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaľā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 21,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2013.gada 10.oktobra līdz 2013.gada 24.oktobrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt H. P., personas kods xxx, dzīvesvietas adrese: xxxx, Īslīces pag., Bauskas nov., LV3914 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daļu 2,6 ha platībā saskaľā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2013. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar H. P. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieľēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxxxx Īslīces pagastā
Nekustams īpašums „xxxx, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā,
kadastra Nr.xxxx, pieder G. M. saskaľā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.xxxx.
Nekustams īpašums xxxx, kadastra Nr.xxxx, sastāv no zemes vienības 0,0870 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums
xxxx).
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma xxxx sastāvā esošajai zemes vienībai 0,0870 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Saskaľā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienības 0,0870 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4068 003 0376 teritorijas izmantošanas veids ir mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība” 1., 14.¹ 18., 23.1.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Zemes vienībai 0,0870 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”,
kods 0101, uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx
Ceraukstes pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu O. A. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx Ceraukstes pagastā” noteikts,
ka O. A. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.4050
xxxx, zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, kas atrodas Bauskas novada
Ceraukstes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”, turpmāk – Pabeigšanas likums, 25.panta pirmās
daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktā noteiktajā datumā – 2010.gada
31.augustā. O. A. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 31.augustam.
O. A. ir mirusi.
O.A. iespējamie mantinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Saskaľā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
xxxx), pagrabs (xxxx), šķūnis (xxxx), kūts (xxxx) un šķūnis (xxxx).
Saskaľā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viľam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru
atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu, „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar uz
zemes vienības esošo ēku īpašnieku (lietotāju) zemes nomas līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx
Īslīces pagastā piekritību
Ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2007.gada 29.augusta lēmumu „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” noteikts, ka R. N. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz
nekustamā īpašuma xxxx, kadastra Nr.xxxx, zemes vienību 0,0050 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma, turpmāk – Pabeigšanas likums, 25.panta pirmās daļas 1.punktā, 23.panta
otrās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006.gada 1.septembrī. R.N. ieguva zemes nomas
pirmtiesības uz zemes vienību 0,0050 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, un šīs tiesības
izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir,
līdz 2007.gada 1.septembrim.
R. N.nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības.
Saskaľā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēka – garāţa (būves kadastra apzīmējums xxxx).
Saskaľā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viľam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku
(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru
atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu, „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,0050 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx ir piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar uz
zemes vienības esošās ēkas īpašnieku (lietotāju) zemes nomas līgumu.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 52.p.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „xxxx”
Ceraukstes pagastā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 14.oktobrī saľemts SIA „Latvijasmernieks.lv”
iesniegums (reģistrēts ar Nr.2801), kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „xxxx”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx sadalīšanai
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „Latvijasmernieks.lv” zemes ierīcības projektu izstrādājusi saskaľā ar nekustamā
īpašuma ,,xxxx” īpašnieces L. P. iesniegumu un pilnvarojumu veikt visas nepieciešamās darbības
dokumentu sakārtošanā. Projekts izstrādāts atbilstoši Bauskas novada administrācijas 2013.gada
18.jūlija lēmumam „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „xxxx”
Ceraukstes pagastā”. Projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288
,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „xxxx” zemes vienībai 16,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Saskaľā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daļai 11,1 ha
platībā teritorijas izmantošanas veids ir meţsaimniecība.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu,
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„xxxx”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.xxxxx, zemes vienības 16,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx sadalīšanai.
2. 1.zemes vienībai 11,1 ha platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101” uz „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, kods 0201”.
3. 2.zemes vienībai 5.1 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 53.p.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „xxxx”,
Brunavas pagastā sastāvā esošajai zemes vienībai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 11.septembrī saľemts D. Z. un A. Z.iesniegums
(reģistrēts ar Nr.893), kurā izteikts lūgums mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
nekustamā īpašuma „xxxx” sastāvā esošajai zemes vienībai 1,73 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx.
Nekustamais īpašums „xxxx”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra
Nr.xxxx, pieder D. Z. un A. Z.– katram ´ domājamā daļa, saskaľā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.39.
Nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, sastāvā ir zemes vienība 1,73 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās – dzīvojamā māja (xxxx), saimniecības ēka (būves
kadastra apzīmējums xxxx), klēts (būves kadastra apzīmējums xxxx), pagrabs (būves kadastra
apzīmējums xxxx), garāţa (būves kadastra apzīmējums xxxx), šķūnis (būves kadastra
apzīmējums xxxx), šķūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx), kūts (būves kadastra apzīmējums
xxxx), šķūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx), šķūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx),
šķūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx) un pirts (būves kadastra apzīmējums xxxx).
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „xxxx” sastāvā esošajai zemes vienībai 1,73 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601.
Saskaľā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienības 1,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 003 0005 teritorijas izmantošanas veids ir lauksaimniecība.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība” 1., 14.¹ 18., 23.1.punktiem, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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Zemes vienībai 1,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601, uz „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 54.p.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) realizē Eiropas
Savienības fonda projektu Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko
sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” (turpmāk – Projekts).
Valsts iedzīvotājiem nozīmīgā Projekta sekmīgai realizācijai LVRTC lūdz Bauskas
novada pašvaldību nodot bezatlīdzības lietošanā atsevišķu zemes/telpas daļas pašvaldībai
piederošajos nekustamos īpašumos.
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas
pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)””, Ministru kabineta
2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra
noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.1.apakšpunktu, kas stājās
spēkā 2013.gada 27.jūnijā un dod tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai
tādu savu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas
laiku un uz visu Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku
(20 gadus pēc Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras pieľemšanas
ekspluatācijā) un Bauskas novada domes 2013.gada 29.februāra lēmumu „Par līdzdalību projekta
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā uz laiku līdz
2035.gada 31.augustam Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas
nodrošināšanai šādu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļas:
1.1. nekustamā īpašuma „Ērgļi”, Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 006 0097,
telpas Nr.15 daļu 2 m2 platībā, kas atrodas administratīvajā ēkā ar būves kadastra apzīmējumu
4046 006 0097 001;
1.2. nekustamā īpašuma „Pagastmāja”, Bauskas novada Gailīšu pagastā, kadastra Nr.4060 007
0220, telpas Nr.15 daļu 2 m2 platībā, kas atrodas administratīvajā ēkā ar būves kadastra
apzīmējumu 4060 007 0220 001;
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1.3. zemesgabala autoceļu V1028 un V1031 krustojumā, īpašuma „Autobusu pietura”, Bauskas
novada Īslīces pagasta Ādţūnu ciemā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0033
daļu 2 m2 platībā;
1.4. nekustamā īpašuma „Pagasts”, Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā, kadastra
Nr.4068 002 0406, telpas Nr.8 daļu 2 m2 platībā, kas atrodas Īslīces vidusskolas ēkā ar būves
kadastra apzīmējumu 4068 002 0406 001;
1.5. nekustamā īpašuma „Meţotnes pamatskola” Bauskas novada Meţotnes pagasta Meţotnes
ciemā, kadastra Nr.4072 004 0199, telpas Nr.92 daļu 2 m2 platībā, kas atrodas Meţotnes
pamatskolas ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 4072 004 0199 001;
1.6. nekustamā īpašuma „Sociālais centrs Lilijas” Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.4092 004 0078, telpas Nr.15 daļu 2 m2 platībā ēkā ar būves kadastra apzīmējumu
4092 004 0078 001;
1.7. zemesgabala autoceļa P87 krustojumā uz Pētermuiţu (pēc koordinātēm 56.426897,
24.278988), „Vecsaules iela” Bauskas novada Vecsaules pagastā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 001 0447 daļu 2 m2 platībā;
1.8. nekustamā īpašuma „Pagastmāja”, Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092
002 0353, telpas Nr.1 daļu 2 m2 platībā, kas atrodas administratīvajā ēkā ar būves kadastra
apzīmējumu 4092 002 0353 001.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai sadarbībā ar
Juridisko nodaļu līdz 2013.gada 10.novembrim sagatavot nekustamo īpašumu daļu bezatlīdzības
lietošanas līgumu projektus.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādēm, kuru pārvaldīšanā atrodas attiecīgais
nekustamais īpašums, līdz 2013.gada 15.novembrim noslēgt nekustamā īpašuma daļu
bezatlīdzības lietošanas līgumus.
4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma daļas nododamas atpakaļ Bauskas novada pašvaldībai,
ja tās netiek izmantotas mērķim, kas noteikts šā lēmuma 1.punktā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 55.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.xxxx,
Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saľemts Meţotnes pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.xxxx, Meţotnes pagastā, Bauskas
novadā.
Izskatot Meţotnes pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus,
Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir vienistabas dzīvoklis Nr.xxxx, Meţotnes pagastā
ar platību 25,7 m². Dzīvoklis ir izīrēts M. B., un viľa izteikusi vēlmi šo dzīvokli iegūt īpašumā.
Ar M.B. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viľa ģimenes loceklis,
ja viľš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.xxxx, Meţotnes pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 25,7 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums xxxx, ar platību 1516 m², 257/2135 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.xxxx, Meţotnes
pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 25,7 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra
apzīmējums xxxx, ar platību 1516 m² 257/2135 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 4072 006 0209 un 4072 006 0219 Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 28.augustā saľemts Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas iesniegums, kurā norādīts, ka zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4072 006 0209 un 4072 006 0219 Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts
pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Zemes vienība 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0209 atrodas nekustamā
īpašuma „Rezerves zemes fonds”, kadastra Nr.4072 006 0208, sastāvā.
Zemes vienība 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0219 atrodas nekustamā
īpašuma „Rezerves zemes fonds”, kadastra Nr.4072 006 0220, sastāvā.
Saskaľā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4072 006 0209
un 4072 006 0219 esošā izmantošana ir noteikta lauksaimniecības zeme.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 2. un 18.
punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4072 006 0209 un 4072 006 0219 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par nekustamā īpašuma „xxxx” ar kadastra apzīmējumu xxxx Mežotnes
pagastā sadali, nosaukuma piešķiršanu un robežu pārkārtošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 24.septembrī saľemts N. P. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.29/960), kurā izteikts lūgums samazināt iznomājamo zemes platību no 0,4 ha uz 0,18 ha,
kas nepieciešama individuālās dzīvojamās mājas „xxxx” uzturēšanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Meţotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības J. P. uz zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx. J. P. ir miris.
2009.gada 30.jūnijā Meţotnes pagasta padome ar J. P. mantinieku N. P. noslēdza zemes
nomas līgumu par zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx nomu.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu xxxx Meţotnes pagastā piekritību” noteica, ka zemes vienība 0,4 ha platībā,
kadastra apzīmējums xxxx, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
Apskatot dabā zemes vienības robeţas, tika konstatēts, ka zemes vienības robeţas ir
jāpārkārto, jo uz zemes vienībām atrodas Jumpravmuiţas kapu autostāvvieta un nepieciešams
precizēt platības pēc robeţu pārkārtošanas. Blakus atrodas pašvaldībai piekrītošs nekustamais
īpašums „Jumpravmuiţas kapi”, kadastra Nr. 4072 007 0134, tāpēc nepieciešams veikt
zemesgabalu robeţu pārkārtošanu un platību precizēšanu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiľas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pārkārtot nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, un nekustamā īpašuma
„Jumpravmuiţas kapi”, kadastra Nr.4072 007 0134, zemes vienību robeţas atbilstoši grafiskajam
pielikumam.
2. No nekustamā īpašuma „xxxx”, kadastra Nr.xxxx, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxx, atdalīt zemes vienību 0,08 ha platībā atbilstoši klāt pievienotajam grafiskajam pielikumam.
3. No jaunizveidotās zemes vienības 0,08 ha platībā izveidot jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirt tam nosaukumu „Jumpravas NAI”.
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4. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,08 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
ar maģistrālajiem elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ľemšanas un notekūdeľu
attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.
5. Nekustamā īpašumā ,,xxxx”, kadastra Nr.xxxx, paliekošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxxx noteikt platību 0,18 ha.
6. Nekustamā īpašuma ,,Jumpravmuiţas kapi”, kadastra Nr.4072 007 0134, zemes vienībai
pievienot zemesgabalu 0,14 ha platībā un precizēt kopplatību 2,4 ha.
7. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.9, 58.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0198 Mežotnes pagastā
piekritību, sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu
noteikšanu
Izvērtējot Meţotnes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0198, kurai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika konstatēts, ka
nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi”.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0198 ir nepieciešama pašvaldībai savu
funkciju realizēšanai, jo uz zemes vienības atrodas pašvaldības brīvdabas estrāde, parks un
apstādījumi, lapu un zaru savākšanas laukums, kā arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju kūtiľa.
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, un atkritumu savākšanas un izvešanas
kontrole).
Tā kā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0198 ir divas daţādas
izmantošanas – rekreācijas un saimnieciskā, tad nepieciešams zemes vienību sadalīt divās zemes
vienībās.
Saskaľā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas grafiskās daļas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0198 platība ir
1,5 ha, tāpēc nepieciešams precizēt zemes vienības platību – no 1,3 ha uz 1,5 ha.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.apakšpunktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1. un 2.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas
noteikumu 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0198 platību no 1,3 ha uz
1,5 ha.
2. Sadalīt zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0198 divās
zemes vienībās – 1,1 ha un 0,4 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3. Nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 1,1 ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Līgo dārzs”.
4. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Līgo dārzs” platībā 1,1 ha piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Nekustamā īpašuma „Līgo dārzs” zemes vienībai 1,1 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, kods 0501.
6. Nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,4 ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Grāvlejas”.
7. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Grāvlejas” 0,4 ha platībā piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
8. Nekustamā īpašuma „Grāvlejas” zemes vienībai 0,4 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu apbūve, kods 1003.
9. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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prot.Nr.9, 59.p.

Par Bauskas novada pašvaldības Būvju pieņemšanas komisijas izveidošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.99 „Noteikumi par
būvju pieľemšanu ekspluatācijā” 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izveidot Bauskas novada pašvaldības Būvju pieľemšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors.
Komisijas locekļi:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada
Būvvaldes arhitekts,
Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis,
Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaľā ar Vispārīgo būvnoteikumu
161.punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu
„Par Bauskas novada domes Būvju pieľemšanas komisijas izveidošanu”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par SIA „REM PRO” izstrādātā tehniskā projekta „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas
centra būvniecība Salātu ielā 5A, Bauskā, Bauskas novadā” izvērtējumu un
priekšlikumiem turpmākai rīcībai
2012.gada 18.jūlijā atbilstoši atklāta konkursa „Zemas enerģijas patēriľa peldbaseina
tehniskās projekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.BNA 2012/025,
rezultātiem ar SIA „REM PRO” tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.BNA 2012/025/TP.
SIA „REM PRO” līgumā noteiktajā termiľā savas saistības nav izpildījusi.
Turklāt, SIA „REM PRO” nav ievērojusi līguma 1.pielikumā „Projektēšanas uzdevums” ietverto
būtisko Bauskas novada pašvaldības izvirzīto būvprojektēšanas nosacījumu - tehniskā projekta
izstrāde jāveic, ľemot vērā to, ka būvdarbiem paredzētais finansējuma apmērs ir ierobeţots un
tas nedrīkst pārsniegt Ls 2 000 000 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā pieľēma lēmumu „Par darba grupas
izveidošanu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra jautājumā”. Ar šo lēmumu izveidotajai
darba grupai tika dots uzdevums divu mēnešu laikā sagatavot esošās situācijas izvērtējumu un
iesniegt domei priekšlikumus par Bauskas novada pašvaldības turpmāko rīcību daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas centra (zemas enerģijas patēriľa peldbaseina) jautājumā.
Darba grupa tai izvirzīto uzdevumu ir izpildījusi un piedāvā divus iespējamos risinājumus:
1) 2012.gada 18.jūlija līguma Nr.BNA 2012/025/TP izbeigšanu un jautājuma risināšanu par
pušu finansiālajām saistībām, ar to saprotot arī līgumsoda piedziľu;
2) būvprojektēšanas turpināšanu, pusēm vienojoties par nebūtisku grozījumu izdarīšanu
2012.gada 18.jūlija līgumā Nr.BNA 2012/025/TP (projektēšanas uzdevumā).
Rosinātie līguma grozījumi ir šādi: termiľš būvprojektēšanas pilnīgai pabeigšanai –
2014.gada 31.marts, peldceliľu skaita samazināšana no 6 uz 4; izmaiľas vīriešiem un sievietēm
paredzētajā ģērbtuvju skaitā, pieļaujot to samazinājumu no 50 vietām katrā ģērbtuvē uz 40 līdz
50 vietām katrā no tām; pieļaujot trenaţieru un fitnesa zāles platībās mazākās kā 100 m². Turklāt,
būvprojektēšana veicama iepriekš noslēgtā līgumā paredzētā finansējuma ietvaros – nemainot
līgumcenu.
2013.gada 23.oktobrī SIA „REM PRO” tika nosūtīta Bauskas novada domes vēstule
Nr.3-14.2/2124 „Par tehniskā projekta izstrādi”, kurā SIA „REM PRO” tika aicināta izteikt savu
viedokli jautājumā par būvprojektēšanas turpināšanas iespējamību atbilstoši piedāvātajiem
līguma grozījumiem.
2013.gada 29.oktobrī no SIA „REM PRO” saľemta atbildes vēstule, kurā norādīts, ka tā
izskatījusi divus turpmākai darbībai piedāvātos variantus un izsaka apľemšanos turpināt
būvprojektēšanu atbilstoši piedāvātajiem līguma grozījumiem. Vienlaikus SIA „REM PRO”
ierosina vienošanās par līguma grozījumiem tekstā iekļaut noteikumu, ka līdzēji vienojas
nepiemērot nekādas līgumā vai normatīvajos aktos paredzētās soda sankcijas un līdzējiem uz
vienošanās parakstīšanas brīdi sakarā ar līguma izpildi pretenziju nav.
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Civillikuma 1663.pants noteic, ja kreditors parādnieka nokavējuma dēļ vairs nav
ieinteresēts līguma izpildīšanā, tad viľš var prasīt tā atcelšanu. Civillikuma 1665.pants noteic, ka
parādnieka vai kreditora nokavējuma sekas novērš, ja nokavētājs piesola izpildīt vai pieľemt to,
kas pēc līguma pienākas, un nodrošināt savam pretiniekam arī to, uz ko viľam ir tiesība sakarā ar
nokavējumu.
Ievērojot minēto, SIA „REM PRO” priekšlikums iekļaut līguma grozījumos noteikumu
par savstarpēju pretenziju neesamību un pavisam noteiktu atteikšanos no nokavējuma sekām,
nav atbalstāms, bet atstājams izvērtēšanai tālākā līguma izpildes gaitā.
Apsverot jautājumu par līguma izbeigšanu un līgumsoda iespējamo piedziľu, ir jāľem
vērā tas, ka Saeima 2013.gada 20.jūnijā ir pieľēmusi likumu „Grozījumi Civillikumā” (stāsies
spēkā 2014.gada 1.janvārī). Svarīgākais šajos Civillikuma grozījumos ir, ka līgumsods par
saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiľā) var tikt noteikts pieaugošs, taču
kopumā tas nevar būt vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
Minētais apstāklis noved pie prognozes, ka līguma izbeigšanas gadījumā būs tiesiski neiespējami
piedzīt līgumsodu vairāk kā 10 procentus no līgumcenas.
Ievērojot iepriekš minēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, J.Rumba, M.Ruţa, R.Ţabovs),
„pret” nav, „atturas” 3 (J.Feldmanis, A.Novickis, A.Spriľķe), NOLEMJ:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības darba grupu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas
centra (zemas enerģijas patēriľa peldbaseina) jautājumā priekšlikumu turpināt
būvprojektēšanu atbilstoši lēmumam pievienotajam vienošanās par grozījumiem 2012.gada
18.jūlija līgumā Nr.BNA 2012/025/TP projektam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” vadītājam –
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram – noslēgt ar SIA „REM PRO” vienošanos par
grozījumiem 2012.gada 18.jūlija līgumā Nr.BNA 2012/025/TP atbilstoši lēmumam
pievienotajam projektam.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram 2012.gada 18.jūlija līguma
Nr.BNA 2012/025/TP izpildes kontroles nodrošināšanai izveidot projekta vadības grupu,
iesaistot tajā nepieciešamos speciālistus.
Pielikumā: Vienošanās projekts par grozījumiem 2012.gada 18.jūlija līgumā
Nr.BNA 2012/025/TP uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Vienošanās Nr.2
par grozījumiem 2012.gada 18.jūlija līgumā Nr.BNA 2012/025/TP
Bauskā,

2013.gada __.__________

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” (turpmāk Pasūtītājs), tās vadītāja – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora Jāľa Kalinkas personā,
kurš rīkojas saskaľā ar iestādes nolikumu un Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajiem noteikumiem „Bauskas novada pašvaldības nolikums”, un
SIA „REM PRO” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Mihaila Rjabokona personā,
kurš rīkojas saskaľā ar statūtiem,
ľemot vērā Bauskas novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu „Par SIA „REM PRO”
izstrādātā tehniskā projekta „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība Salātu ielā
5A, Bauskā, Bauskas novadā” izvērtējumu un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”, vienojas
izdarīt 2012.gada 18.jūlija līgumā Nr.BNA 2012/025/TP (turpmāk – Līgums) šādus grozījumus:
1. Izteikt Līguma 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.3. Darba pilnīgu izpildi un nodošanu Pasūtītājam Izpildītājs veic līdz 2014.gada 31.martam.”
2. Izteikt Līguma 12.punkta 1.teikumu šādā redakcijā:
„Atbildīgā persona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses: Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Alvis Feldmanis, tālr. 29495935.”
3. Izteikt Līguma 1.pielikuma 4.1.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.1.2.1. lielais peldbaseins (10.7 m x 25 m, 4 celiľi) ~ 453 m³”.
4. Aizstāt Līguma 1.pielikuma 4.1.2.4.apakšpunktā skaitli „50” ar skaitļiem „40 – 50”.
5. Aizstāt Līguma 1.pielikuma 4.1.2.8. un 4.1.2.9.apakšpunktos vārdus „ne mazāka” ar vārdu
„līdz”.
6. Izteikt Līguma 3.pielikumu „Laika grafiks” jaunā redakcijā saskaľā ar šīs vienošanās
pielikumu.
7. Līdzēji vienojas, ka vienošanās par grozījumiem Līgumā stājas spēkā 2013.gada
__.________.
8. Citi Līguma noteikumi, kurus neskar šī vienošanās, paliek spēkā bez izmaiľām.
9. Vienošanās noformēta uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru
saľem Pasūtītājs, bet otru – Izpildītājs.
Pasūtītājs:
Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas novada administrācija”
Reģ. Nr.90009116223
PVN reģ. Nr.LV90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Banka: AS „SEB banka”
Konta Nr.:LV06 UNLA 0050 0143 5567 6

Izpildītājs:
SIA „REM PRO”
Reģ. Nr.41503041904
Adrese: Imantas iela 25, Daugavpils, LV-5401
Banka: Nordea Bank FinlandPLC
Latvijas filiāle
Konta Nr.: LV26 NDEA 0000 0824 7035 7

_____________________________
Jānis Kalinka

_______________________________
Mihails Rjabokons
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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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 61.p.

Par sociālās dzīvojamās mājas ,,xxxx”, Brunavas pagastā īres līguma
atjaunošanu
2012.gada 1.februārī ar S. B. tika noslēgts sociālās dzīvojamās mājas ,,xxxx”, Budberga,
Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums uz laiku līdz 2013.gada 30.aprīlim. 2013.gada
11.septembrī saľemts S.B. iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt sociālās dzīvojamās mājas
,,xxxx’’, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma termiľu.
Izskatot S.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
S. B. ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss uz laiku līdz 2013.gada 30.novembrim.
2013.gada 1.septembrī sociālās dzīvojamās mājas īrniecei S.B. īres maksas parāds –Ls
7,25.
Izvērtējot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas iesniegto informāciju un ar
lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa līgumu noslēdz uz laiku,
kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiľa izbeigšanās īrnieks un
viľa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvojamo māju,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās mājas ,,xxxx’’, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līguma termiľu ar S. B.(personas kods xxxx) līdz 2014.gada 31.martam.
2. Uzdot Brunavas pagasta pārvaldes vadītājai Baibai Marčenkovai veikt grozījumus ar S. B.
01.02.2012. noslēgtajā sociālās mājas ,,xxxx”, Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

187

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 62.p.

Par dzīvojamās telpas xxxx, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2013.gada 8.oktobrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts E. I. dzīvesvietas adrese: xxxx, Codes pag., Bauskas nov. iesniegums, kurā viľš lūdz
pagarināt dzīvokļa xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiľu. Komisija atzinusi, ka
dzīvojamās telpas īres līgums atjaunojams.
Izskatot E.I. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
E. I. īrē dzīvokli xxxx, Codes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās xxxx, Codes pag., Bauskas
nov. īres līguma termiľš beidzies 2013.gada 31.jūlijā.
Dzīvojamās telpas xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā ietvertas īrnieka tiesības
prasīt (rakstiski) īres līguma atjaunošanu.
Īrniekam E. I. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiľam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiľu ar E. I.,
personas kods xxxx, līdz 2014.gada 31. martam.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.Šķiliľai viena mēneša laikā veikt grozījumus
01.08.2012. noslēgtajā dzīvojamās telpas xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā Nr.
01/08/2012/1.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

188

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par sociālā dzīvokļa xxxx, Brunavas pagastā īres līguma atjaunošanu
2013.gada 3.septembrī Bauskas novada pašvaldībā saľemts I. B. (04.10.2013. mainīts
uzvārds uz – S.) iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt sociālā dzīvokļa xxxx, Ērgļi,
Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot I. S.iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja, ka ar I.S. 2012.gada 6.novembrī noslēgts sociālā dzīvokļa xxxx, Ērgļi, Brunavas pag.,
Bauskas nov. īres līgums. Līguma termiľš beidzies 2013.gada 31.augustā.
I. S. ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss uz laiku līdz 2013.gada 30.novembrim.
Par sociālā dzīvokļa xxxx, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. lietošanu ģimenei īres
maksas parāds 01.10.2013. ir Ls 28,65.
Izvērtējot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas iesniegto informāciju un
ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa līgumu noslēdz uz laiku,
kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiľa izbeigšanās īrnieks un
viľa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa xxxx, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu ar I.S.,
personas kods xxxx, līdz 2014.gada 31. martam.
2. Uzdot Brunavas pagasta pārvaldes vadītājai Baibai Marčenkovai veikt grozījumus ar I. S.
noslēgtajā sociālā dzīvokļa xxxx, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par dzīvojamās telpas xxxx, Vecsaules pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā saľemts A. K., deklarētā dzīvesvietas adrese: xxxx,
Vecsaules pag., Bauskas nov. iesniegums, kurā viľš lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo
platību xxxx, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
10.09.2013. lēmumu „Par A. K. reģistrēšanu palīdzības saľemšanas reģistrā” A.K.reģistrēts
Bauskas novada domes palīdzības saľemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā kā persona, kura palikusi bez vecāku gādības un audzināta
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē pēc tam, kad beigusies viľa uzturēšanās iestādē, ja viľiem
nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizľemtajā dzīvojamā telpā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālisti 30.09.2013. sagatavojuši atzinumu „Par dzīvojamo platību xxxx, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov.”, atzīstot dzīvojamo telpu par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; minētā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām
palīdzību var saľemt bērni bāreľi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē, audţuģimenē vai pie aizbildľa – pēc tam, kad beigusies viľu
uzturēšanās iestādē, audţuģimenē vai pie aizbildľa, vai arī tad, kad viľi beiguši mācības
izglītības iestādē, ja viľiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk
aizľemtajā dzīvojamā telpā; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām
kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka
reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas
secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 08.10.2013. sēdes
lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne,
A.Feldmanis, J.Feldmanis,V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa xxxx, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
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2. Izīrēt A. K., personas kods xxxx, ģimenē 1 cilvēks, dzīvojamo telpu xxxx, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kopējā platība 32,4 m2 .
3. Dzīvojamās telpas xxxx, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz
laiku līdz 2014.gada 31.oktobrim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Vecsaules pagasta pārvaldes vadītājai L.Kolbergai viena mēneša laikā ar A.K.
noslēgt dzīvojamās telpas xxxx, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt A.K. no palīdzības saľemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Par dzīvojamās telpas xxxx, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2013.gada 8.oktobrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts I. Ķ., dzīvesvietas adrese: xxxx, Code, Codes pag., Bauskas nov. iesniegums, kurā viľš
lūdz pagarināt dzīvokļa xxxx, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiľu. Komisija
atzinusi, ka dzīvojamās telpas īres līgums atjaunojams.
Izskatot I.Ķ. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
I. Ķ. ar ģimenei īrē dzīvokli xxxx, Code, Codes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
xxxx, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiľš beidzies 2013.gada 31.augustā.
Dzīvojamā telpā xxxx, Code, Codes pag., Bauskas nov. dzīvo un savu dzīvesvietu
2011.gada 20.septembrī deklarējis I.Ķ., viľa laulātā L. Ķ., audţumeita L. J., dzimusi 2008.gada
16.aprīlī, meita E. Ķ., dzimusi 2010.gada 29.jūnijā, meita N. Ķ., dzimusi 2011.gada 31.oktobrī.
Dzīvojamās telpas xxxx, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma atjaunošanu.
Īrniekam I. Ķ. 2013.gada 16.septembrī īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds Ls 88,19. Par parāda atmaksu vienojies ar Codes
pagasta pārvaldi.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiľam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izľemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruţa, A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas xxxx, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiľu ar I. Ķ.,
personas kods xxxx, līdz 2014.gada 31. martam.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.Šķiliľai viena mēneša laikā veikt grozījumus
14.09.2011. noslēgtajā dzīvojamās telpas xxxx, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

192

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.oktobrī

prot.Nr.9, 66.p.

Par Saimnieciskās nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu
Noklausoties pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Raita Ābelnieka ziľojumu par konkursa rezultātiem uz Saimnieciskās nodaļas
vadītāja amatu,
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 21.2.apakšpunktu, kas nosaka to, ka konkursa kārtībā
izraudzīto administrācijas struktūrvienību vadītāju pieľemšana darbā iepriekš saskaľojama ar
domi,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, J.Landorfs, I.Nagľibeda, J.Rumba, M.Ruţa,
A.Spriľķe, R.Ţabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), NOLEMJ:
Saskaľot Mārtiņa Vilciņa, personas kods xxxx, kandidatūru Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas vadītāja amatam.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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