Latvijas Republika

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 7.augustā

prot.Nr.4, 1.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daĜa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas
pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
ĥemot vērā Bauskas novada domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka priekšlikumu par
pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata izveidošanas nepieciešamību nolūkā uzlabot
pašvaldības funkciju izpildi Bauskas pilsētā, kā arī pagasta pārvalžu un kapitālsabiedrību
darbības kontroli,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 1.punktu un 24.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 6 (A.Novickis, A.SpriĦėe,
J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs, V.Grigorjeva), „atturas” 1 (A.Jātnieks)
NOLEMJ:
1. Izveidot Bauskas novada pašvaldībā amatu – pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
2. Apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Bauskas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums”.
Pielikumā: Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Bauskas novada
domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1” uz 2 lp.
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Pielikums Bauskas novada pašvaldības nolikumam

Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūra
Bauskas novada dome

Bauskas novada BāriĦtiesa

Komitejas

Komisijas

Darba grupas

Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pašvaldības izpilddirektors

Kapitālsabiedrības

Bauskas novada administrācija
Vispārējā tipa pansionāts
„Derpele”
Ekonomikas un
finanšu nodaĜa

Bauskas novada Sociālais
dienests
Brunavas pagasta pārvalde

Centralizētās
grāmatvedības nodaĜa
Bauskas Kultūras centrs

Iepirkumu nodaĜa

Pašvaldības izpilddirektora
vietnieks

Codes pagasta pārvalde

Juridiskā nodaĜa
Bauskas Centrālā bibliotēka

Attīstības un
plānošanas nodaĜa

Bauskas novada
Būvvalde

Dzimtsarakstu nodaĜa

Pašvaldības IT
kompetences centrs

Ceraukstes pagasta pārvalde

Sporta centrs „Mēmele”

DāviĦu pagasta pārvalde

Bauskas pils muzejs

Gailīšu pagasta pārvalde

Īslīces pagasta pārvalde
Saimnieciskā nodaĜa

Sabiedriskās kārtības
nodaĜa

ViĜa PlūdoĦa memoriālais
muzejs „Lejenieki”

Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs
Mežotnes pagasta pārvalde
Tūrisma informācijas centrs

Transporta nodaĜa

Izglītības nodaĜa

Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaĜa

Vecsaules pagasta pārvalde

Apstiprināti
ar Bauskas novada domes
07.08.2013. lēmumu
(prot. Nr.4, 1.p.)

Bauskā, 2013.gada 7.augustā

Bauskas novada domes 2013.gada 7.augusta
saistošie noteikumi Nr. 11
„Grozījumi Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaĦā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt nolikumu ar 21.¹ punktu šādā redakcijā:
„21.¹ Pašvaldības izpilddirektoram ir viens vietnieks. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku
amatā ieceĜ dome, balsojot ar vēlēšanu zīmēm par amata konkursa rezultātā izvirzīto
kandidatūru (izvirzītajām kandidatūrām). Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektora
vietnieku pašvaldības vārdā noslēdz domes priekšsēdētājs. Pašvaldības izpilddirektora
vietnieku no amata Darba likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā atbrīvo dome.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks:
21.¹ 1. aizvieto pašvaldības izpilddirektoru viĦa prombūtnes laikā;
21.¹ 2. nodrošina pašvaldībai noteikto funkciju izpildi Bauskas pilsētā – nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu, ielu, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtošanas darbu un
remontdarbu plānošanu un pārraudzību;
21.¹ 3. pārrauga Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības;
21.¹ 4. pārrauga Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvaldes to saimnieciskajā darbībā;
21.¹ 5. nodrošina domes lēmumu projektu sagatavošanu savas pārraudzības jomā ietilpstošajos
jautājumos;
21.¹ 6. organizē, kontrolē un atbild par pašvaldības saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
izpildi savas pārraudzības jomā ietilpstošajos jautājumos;
21.¹ 7. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par pārraudzībā esošo pašvaldības
kapitālsabiedrību un iestāžu izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;
21.¹ 8. piedalās domes un pastāvīgo komiteju sēdēs;
21.¹ 9. piedalās Bauskas novada pašvaldības darba grupās un komisijās, kuru sastāvā ievēlēts vai
iecelts;
21.¹ 10. veic citus pašvaldības izpilddirektora uzdotos pienākumus.
2. Papildināt nolikuma pielikumu „Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūra”, iekĜaujot
tajā amatu „pašvaldības izpilddirektora vietnieks”, nosakot amata pakĜautību pašvaldības
izpilddirektoram.
3. Izteikt nolikuma pielikumu „Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūra” jaunā redakcijā.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par grozījumiem Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta pirmo un ceturto
daĜu,

Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, M.Ruža, U.Kolužs, R.Žabovs), „pret” 5
(A.Novickis, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, V.Grigorjeva), „atturas” nav
NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā (apstiprināts ar
2009.gada 24.septembra lēmumu) šādus grozījumus:
Izteikt IV.nodaĜu šādā redakcijā:
„IV. Izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka
darba samaksas kārtība
14. Izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalgas nosaka dome.
15. Izpilddirektora mēnešalga ir 85 % apmērā no domes priekšsēdētāja mēnešalgas.
16. Izpilddirektora vietnieka mēnešalga ir 70 % apmērā no domes priekšsēdētāja mēnešalgas.”
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā
„Par Dārza ielas posmā no Saules ielas līdz Slimnīcas ielai Bauskā seguma
rekonstrukciju un gājēju celiĦa atjaunošanu””
Bauskas novada dome 2013.gada 25.jūlijā pieĦēma lēmumu „Par Dārza ielas posmā no
Saules ielas līdz Slimnīcas ielai Bauskā seguma rekonstrukciju un gājēju celiĦa atjaunošanu”,
ar kuru nolemts veikt Dārza ielas posmā no Saules līdz Slimnīcas ielai seguma rekonstrukciju un
gājēju celiĦa atjaunošanu.
Atbilstoši Bauskas novada domes un Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „VIDES SERVISS” 2011.gada 15.aprīlī noslēgtā deleăēšanas līguma Nr.3-31/28
1.3.apakšpunktam SIA „VIDES SERVISS” veic pašvaldības ielu un ceĜu kārtējos remontdarbus.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības ceĜu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju apstiprināšanu” ir noteikts,
ka pašvaldības ielu un ceĜu ikdienas uzturēšanas darbiem tiek piemērotas „Valsts autoceĜu
ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts
ceĜi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488.
ĥemot vērā to, ka Dārza ielas posma no Saules ielas līdz Slimnīcas ielai segums ir
avārijas stāvoklī, tad remontdarbi ir veicami nekavējoties ar SIA „VEDES SERVISS” noslēgtā
deleăēšanas līguma ietvaros, piemērojot iepriekš minētās tehniskās specifikācijas darbu veidu
Nr.4.1.2.6. „Atsevišėu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Par valsts un pašvaldību autoceĜu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6.pielikumu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.Novickis, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba,
U.Kolužs, V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā „Par Dārza ielas posmā no Saules
ielas līdz Slimnīcas ielai Bauskā, Bauskas novadā seguma rekonstrukciju un gājēju celiĦa
atjaunošanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaĜai veikt ielas seguma
remontu darbu apjomu precizēšanu un izmaksu tāmes sagatavošanu, par pamatu izmantojot

SIA „VIDES SERVISS” 2011.gada 15.aprīĜa deleăēšanas līguma Nr.3-31/28 ietvaros iesniegto
finanšu piedāvājumu.”
2. Papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.”
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Par Bauskas novada pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas un tā
sakārtošanas darba grupu
Ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2013.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.3-7/143
„Par darba grupas izveidošanu” Bauskas novada pašvaldības autotransporta parka optimizēšanai
un tā darbības sakārtošanai no Bauskas novada domes deputātiem un administrācijas
darbiniekiem izveidota darba grupa.
Iepriekšējā domes sasaukuma laikā arī ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota
un darbojās pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas darba grupa.
Darba grupa izskata jautājumus un sniedz domei priekšlikumus par transportlīdzekĜu
atsavināšanu un jaunu transportlīdzekĜu iegādi, par transportlīdzekĜu vadītāju atlīdzības sistēmas
noteikšanu, skolēnu pārvadājumiem un citiem transporta jomas jautājumiem. Izskatāmo
jautājumu loks ir plašs, jo Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir ievērojams transportlīdzekĜu
skaits – pavisam 79 transportlīdzekĜu vienības, tajā skaitā autobusi, vieglās pasažieru
automašīnas, to piekabes u.c..
Atzīstams, ka šī darba grupa pēc būtības – tai dotā uzdevuma satura un apjoma neatbilst
darba grupai, kura veidota īstermiĦa konkrēta noteikta uzdevuma veikšanai. Vienlaikus,
secināms arī, ka darba grupa pēc savas būtības neatbilst likuma „Par pašvaldībām” 61.pantā
paredzētajām darba grupām, kuras pašvaldības dome 21.panta pirmās daĜas 24.punkta kārtībā
atsevišėu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai
ievēlē no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem.
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 13.punkts noteic, ka dome var lemt par komisiju un darba grupu
izveidošanu atsevišėu pašvaldības uzdevumu veikšanai; šādas komisijas un darba grupas tiek
izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāra
gadu; izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata vai
arī to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.
Šobrīd spēkā esošā Bauskas novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma (apstiprināts ar Bauskas novada domes 24.09.2009. lēmumu) 18.punkts paredz darba
samaksu tikai ar domes lēmumu izveidoto komisiju un darba grupu locekĜiem.
Ievērojot minētos apstākĜus, nepieciešams ar domes lēmumu izveidot darba grupu
Bauskas novada pašvaldības autotransporta parka optimizēšanai un tā darbības sakārtošanai,
vienlaikus lēmumā precizējot darba grupas uzdevumus, kompetenci un darbības pamatprincipus,
kā arī atceĜot Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2013.gada 8.jūlija rīkojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 22.punktu,
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 13.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis)
NOLEMJ:

1. Izveidot Bauskas novada pašvaldības Autotransporta parka optimizēšanas un tā sakārtošanas
darba grupu šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:
Alvis Feldmanis – Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
Darba grupas locekĜi:
MārtiĦš Ruža – Bauskas novada domes deputāts;
Uldis Kolužs – Bauskas novada domes deputāts;
Aleksandrs Novickis – Bauskas novada domes deputāts;
Voldemārs Čačs – Bauskas novada domes deputāts, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas vadītāja vietnieks;
Andris Juškevics - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Transporta nodaĜas vadītājs;
Ăirts Bernauts - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaĜas vadītājs;
Aigars Vērmanis - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaĜas ekonomists;
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.
2. Noteikt darba grupai šādus uzdevumus – izskatīt jautājumus un iesniegt domei priekšlikumus
par:
2.1. autotransporta parka uzturēšanu un atjaunošanu (transportlīdzekĜu atsavināšana, jaunu
transportlīdzekĜu iegāde, transportlīdzekĜu remontiem nepieciešamā finansējuma
plānošana);
2.2. autotransporta parka uzturēšanai un pārvaldīšanai nepieciešamo personālu un tā darba
samaksu;
2.3. skolēnu pārvadājumiem;
2.4. citiem būtiskiem jautājumiem attiecībā uz transporta jomu.
3. Noteikt darba grupas darbības termiĦu – 2013.gada 31.decembris.
4. Noteikt šādus darba grupas darbības pamatprincipus:
4.1. darba grupas sēdes darba grupas vadītājs sasauc pēc vajadzības;
4.2. darba grupas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no darba grupas locekĜiem;
4.3. lēmumus darba grupa pieĦem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis sadalās līdzīgi,
izšėirošā balss lēmuma pieĦemšanā ir darba grupas vadītājam;
4.4. darba grupas sēdes tiek protokolētas un to nodrošina iestādes „Bauskas novada
administrācija” Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaĜa.
5. Atcelt Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2013.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.3-7/143.
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Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības
sistēmas izvērtēšanas darba grupu
Ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2013.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.3-7/144
„Par darba grupas izveidošanu” Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un
atlīdzības sistēmas izvērtēšanai no Bauskas novada domes deputātiem un administrācijas
darbiniekiem izveidota darba grupa.
Atzīstams, ka šī darba grupa pēc būtības – tai dotā uzdevuma satura un apjoma neatbilst
darba grupai, kura veidota īstermiĦa konkrēta noteikta uzdevuma veikšanai. Vienlaikus,
secināms arī, ka darba grupa pēc savas būtības neatbilst likuma „Par pašvaldībām” 61.pantā
paredzētajām darba grupām, kuras pašvaldības dome 21.panta pirmās daĜas 24.punkta kārtībā
atsevišėu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai
ievēlē no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem.
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 13.punkts noteic, ka dome var lemt par komisiju un darba grupu
izveidošanu atsevišėu pašvaldības uzdevumu veikšanai; šādas komisijas un darba grupas tiek
izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāra
gadu; izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata vai
arī to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.
Šobrīd spēkā esošā Bauskas novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma (apstiprināts ar Bauskas novada domes 24.09.2009. lēmumu) 18.punkts paredz darba
samaksu tikai ar domes lēmumu izveidoto komisiju un darba grupu locekĜiem.
Ievērojot minētos apstākĜus, nepieciešams ar domes lēmumu izveidot darba grupu
Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanai,
vienlaikus lēmumā precizējot darba grupas uzdevumus, kompetenci un darbības pamatprincipus,
kā arī atceĜot Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2013.gada 8.jūlija rīkojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 22.punktu,
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
V.Grigorjeva M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis)
NOLEMJ:

1. Izveidot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupu šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:
Raitis Ābelnieks – Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
Darba grupas locekĜi:
Alvis Feldmanis – Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
MārtiĦš Ruža – Bauskas novada domes deputāts;
Voldemārs Čačs – Bauskas novada domes deputāts, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas vadītāja vietnieks;
Vera Grigorjeva – Bauskas novada domes deputāte;
Aija SpriĦėe – Bauskas novada domes deputāte;
Sarmīte OĜehnoviča - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaĜas vadītājas vietniece;
Līga Juberte - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaĜas personāla speciāliste;
Evita Grigorjeva - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Juridiskās nodaĜas juriste;
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.
2. Noteikt darba grupai šādus uzdevumus:
2.1. pastāvīgi pārbaudīt Bauskas novada pašvaldības pārvaldes institucionālo sistēmu,
izvērtējot funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā
regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleăēšanas iespējas vai ārpakalpojuma
izmantošanu un iesniegt domei priekšlikumus par tās pilnveidošanu;
2.2. trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt domei Bauskas novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma projektu;
2.3. trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt domei dokumenta projektu par Bauskas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu klasifikāciju atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, Ħemot vērā
amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas, kā arī amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas
pakāpes;
2.4. izskatīt jautājumus un iesniegt domei priekšlikumus par jaunu amata vietu izveidošanu
vai esošo likvidēšanu.
3. Noteikt darba grupas darbības termiĦu – 2013.gada 31.decembris.
4. Noteikt šādus darba grupas darbības pamatprincipus:
4.1. darba grupas sēdes darba grupas vadītājs sasauc pēc vajadzības;
4.2. darba grupas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no darba grupas locekĜiem;
4.3. lēmumus darba grupa pieĦem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis sadalās līdzīgi,
izšėirošā balss lēmuma pieĦemšanā ir darba grupas vadītājam;
4.4. darba grupas sēdes tiek protokolētas un to nodrošina iestādes „Bauskas novada
administrācija” Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaĜa.
5. Atcelt Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2013.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.3-7/144.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
2

Latvijas Republika

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 7.augustā

prot.Nr.4, 6.p.

Par darba grupas izveidošanu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas
centra jautājumā
Bauskas novada dome 2012.gada 26.aprīlī pieĦēma lēmumu „Par daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas centra būvniecības procesa uzsākšanu”.
2012.gada 18.jūlijā atbilstoši atklāta konkursa „Zemas enerăijas patēriĦa peldbaseina
tehniskās projekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.BNA 2012/025
rezultātiem ar SIA „REM PRO” (turpmāk – Izpildītājs) tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.BNA
2012/025/TP.
Izpildītājs līgumā noteiktajā termiĦā savas saistības nav izpildījis. Izpildītājs nav ievērojis
līguma 1.pielikumā „Projektēšanas uzdevums” ietverto būtisko Bauskas novada pašvaldības
izvirzīto noteikumu - tehniskā projekta izstrāde jāveic, Ħemot vērā to,
ka
būvdarbiem paredzētais finansējuma apmērs ir ierobežots un tas nedrīkst pārsniegt
Ls 2 000 000 bez pievienotās vērtības nodokĜa.
Ar mērėi izlemt par turpmāko Bauskas novada pašvaldības rīcību peldbaseina jautājumā,
Ħemot vērā šā jautājuma nozīmīgumu, Bauskas novada dome atzīst, ka ir nepieciešams izveidot
darba grupu, iekĜaujot tajā Bauskas novada domes deputātus un administrācijas darbiniekus.
Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 13.punkts noteic, ka dome var lemt par komisiju un darba grupu
izveidošanu atsevišėu pašvaldības uzdevumu veikšanai; šādas komisijas un darba grupas tiek
izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāra
gadu; izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata vai
arī to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
V.Grigorjeva M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis)
NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra (zemas enerăijas
patēriĦa peldbaseina) jautājumā šādā sastāvā:
Darba grupas vadītāja:
Dace Putna - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas
novada būvvaldes vadītāja.

Darba grupas locekĜi:
Aleksandrs Novickis – Bauskas novada domes deputāts;
MārtiĦš Ruža – Bauskas novada domes deputāts;
Uldis Kolužs – Bauskas novada domes deputāts;
Jānis Kalinka – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaĜas vadītājs;
MārtiĦš VilciĦš - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaĜas speciālists;

2. Noteikt darba grupai uzdevumu divu mēnešu laikā sagatavot esošās situācijas izvērtējumu un
iesniegt domei priekšlikumus par Bauskas novada pašvaldības turpmāko rīcību
daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra (zemas enerăijas patēriĦa peldbaseina) jautājumā.
3. Noteikt šādus darba grupas darbības pamatprincipus:
3.1. darba grupas sēdes darba grupas vadītājs sasauc pēc vajadzības;
3.2. darba grupas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no darba grupas locekĜiem;
3.3. lēmumus darba grupa pieĦem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis sadalās līdzīgi,
izšėirošā balss lēmuma pieĦemšanā ir darba grupas vadītājam;
3.4. darba grupas sēdes tiek protokolētas un to nodrošina iestādes „Bauskas novada
administrācija” Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaĜa.
4. Darba grupas vadītājs darba grupas darbā pieaicina nepieciešamos speciālistus.
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Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekĜu nodošanu
lietošanā domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības izpilddirektoram
SaskaĦā ar Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas
likuma 5.2 panta piekto daĜu 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” 7.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
A.Novickis, V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.

Lai veiktu amata pienākumus, nodot Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošos
transportlīdzekĜus līdz 2017.gada 30.jūnijam individuālā lietošanā, nosakot degvielas
patēriĦa limitus mēnesī un transportlīdzekĜu stāvvietas:
TransportlīdzekĜa Lietotājs
Limits
marka (reă. Nr.)
(litri)
AUDI A4
Domes
GT 6484
priekšsēdētāja
160
vietnieks
SUBARU
Pašvaldības
LEGACY
izpilddirektors
120
GO 1107

2.

Uz 100 TransportlīdzekĜa
km/l
stāvvieta
garāža Uzvaras
8,00
ielā 3A, Bauskā

10,00

garāža Uzvaras
ielā 3A, Bauskā

Noteikt, ka 1.punktā minētajiem transportlīdzekĜu 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” 6.,
7.3, 7.4., 7.6., 7.10., 7.11., 7.12. un 13.punktā noteiktais.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ZemgaĜu iela xx,
Codes pagastā atsavināšanu

Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 30.jūlijā saĦemts U. B. iesniegums, kurā izteikts lūgums
atĜaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu ZemgaĜu iela 14, Codes pagastā.
Izskatot U.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums ZemgaĜu iela xx, Code, Codes pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.4052 004 0190, sastāv no vienas zemes vienības ar platību 1,08 ha, kadastra apzīmējums
4052 004 0190 un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaĜas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000507712.
Uz zemesgabala atrodas U.B. īpašumā esoša dzīvojamā māja un trīs saimniecības ēkas –
garāža, kūts un šėūnis. Nekustamais īpašums reăistrēts Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaĜas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000520204.
U. B. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
pašvaldību ir noslēgts zemes nomas līgums.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas 8.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišėos gadījumos var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās
lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 37.panta pirmās daĜas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu
cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daĜā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daĜas 2.punktu, 21.panta pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daĜas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daĜu, 37.panta pirmās daĜas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
A.Novickis, V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav

NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ZemgaĜu
iela xx, Code, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4052 004 0190, kas sastāv no zemes
vienības 1,08 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 004 0190.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

2

Latvijas Republika

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 7.augustā

prot.Nr.4, 9.p.

Par papildu finansējuma piešėiršanu iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, 42.panta
pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daĜu, 30.pantu un izsludinātā
iepirkuma Nr. BNA 2013/037/03 „Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības iestādēs
un dzīvokĜos” 3.daĜas rezultātiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
A.Novickis, V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 9354 (deviĦi tūkstoši trīs simti piecdesmit četri lati) iestādes
„Bauskas Centrālā bibliotēka” Mežotnes pagasta bibliotēkas remontam.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai
piešėīrumu no līdzekĜu atlikuma gada beigās iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.
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prot.Nr.4, 10.p.

Par papildu finansējuma piešėiršanu iestādei „Bauskas Kultūras centrs”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, 42.panta
pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daĜu, 30.pantu un izsludinātā
iepirkuma Nr.BNA 2013/037/04 „Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības iestādēs
un dzīvokĜos” 4.daĜas rezultātiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
A.Novickis, V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 4309 (četri tūkstoši trīs simti deviĦi lati) iestādes „Bauskas
Kultūras centrs” izstāžu zāles remontam.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai
piešėīrumu no līdzekĜu atlikuma gada beigās iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 7.augustā

prot.Nr.4, 11.p.

Par papildu finansējuma piešėiršanu iestādei „Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, 42.panta
pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daĜu, 30.pantu un izsludinātā
iepirkuma Nr.BNA 2013/059/ERAF „Remontdarbu veikšana” 5.daĜas rezultātiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
A.Novickis, V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 3 618 (trīs tūkstoši seši simti astoĦpadsmit lati) iestādes „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs ” sadzīves kanalizācijas tīkla rekonstrukcijai.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaĜai
piešėīrumu no līdzekĜu atlikuma gada beigās iekĜaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Latvijas Republika

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
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2013.gada 7.augustā

prot.Nr.4, 12.p.

Par papildu finansējuma piešėiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas
Valsts ăimnāzija”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 31.jūlijā saĦemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija” 2013.gada 31.jūlija iesniegums
Nr.1-11/70, kurā izteikts lūgums piešėirt papildu finansējumu Ls 2002,44 ( divi tūkstoši divi
lati un 44 santīmi) 28.kabineta remontam.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daĜu,
30.pantu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
A.Novickis, V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 2002 (divi tūkstoši divi lati) Bauskas novada pašvaldības vispārējas
izglītības iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija” 28.kabineta remonta veikšanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaĜai finanšu līdzekĜu piešėīrumu no līdzekĜu atlikuma gada beigās iekĜaut
kārtējos budžeta grozījumos.
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Par mēbeĜu iegādi pirmskolas izglītības iestādei „Zīlīte
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas
Ilgas Ėiăeles 2013.gada 6.augusta iesniegums Nr.1.7/38, kurā izteikts lūgums piešėirt
finansējumu mēbeĜu iegādei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu un Izglītības
likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, D.Jātniece, M.Ėikure, I.NagĦibeda, A.SpriĦėe, J.Feldmanis, J.Rumba, U.Kolužs,
A.Novickis, V.Grigorjeva, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

Atbalstīt un izsludināt iepirkumu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” mēbeĜu iegādei par kopējo summu Ls 22 812 (divdesmit divi tūkstoši
astoĦi simti divpadsmit lati) apmērā.
Uzdot pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājai Ilgai Ėiăelei sagatavot mēbeĜu
iegādei paredzētās tehniskās specifikācijas un iesniegt sagatavoto dokumentāciju
iepirkumu izsludināšanai iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜā līdz
2013.gada 12.augustam.
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜas vadītājam
Andrim Rācenim izsludināt iepirkumu „MēbeĜu iegāde pirmsskolas izglītības iestādē
„Zīlīte”” līdz 2013.gada 16.augustam.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram pēc iepirkuma procedūras
noslēgšanās nodrošināt lēmuma projekta sagatavošanu aizĦēmuma saĦemšanai
nepieciešamā finansējuma apmērā.
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