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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.janvārī

prot.Nr.2, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa”
bāriĦtiesas locekĜa atbrīvošanu no amata
ĥemot vērā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa”
bāriĦtiesas locekles Daces Štālas 2013.gada 22.janvāra iesniegumu par viĦas atbrīvošanu no
amata,
pamatojoties uz BāriĦtiesu likuma 12.panta pirmās daĜas 1.punktu, kas nosaka, ka
bāriĦtiesas priekšsēdētāju, bāriĦtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriĦtiesas locekli atbrīvo no
amata pēc viĦa vēlēšanās, BāriĦtiesu likuma 3.panta otro daĜu, kas noteic uz bāriĦtiesas locekli
attiecināmās darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas, un Darba likuma
149.panta piekto daĜu, kas nosaka, ka ikgadējā apmaksātā atvaĜinājuma atlīdzināšana naudā nav
pieĜaujama, izĦemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks
ikgadējo apmaksāto atvaĜinājumu nav izmantojis,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
2.

Atbrīvot 2013.gada 31.janvārī Daci Štālu no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada BāriĦtiesa” bāriĦtiesas locekles amata.
Izmaksāt Dacei Štālai kompensāciju par neizmantoto atvaĜinājumu par darba periodu no
2012.gada 30.septembra līdz 2013.gada 31.janvārim no Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” budžeta līdzekĜiem.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
BāriĦtiesa” nolikumā
ĥemot vērā, ka no amata ir atbrīvota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada BāriĦtiesa” bāriĦtiesas locekle Dace Štāla, kā arī bāriĦtiesas priekšsēdētājas Andas
SmiltiĦas-Plūdones priekšlikumus attiecībā uz bāriĦtiesas locekĜu skaitu un noslogojumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus,
BāriĦtiesu likuma 7.panta otro daĜu, kas nosaka, ka bāriĦtiesā ievēlējamo bāriĦtiesas
locekĜu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošo
personu tiesību un interešu aizsardzību,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 24.septembrī) šādu grozījumu:
1.1. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. BāriĦtiesas sastāvā ietilpst bāriĦtiesas priekšsēdētājs un 5 (pieci) bāriĦtiesas locekĜi.”
2.
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” nolikuma
pielikumā „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” amatu
saraksts” šādus grozījumus:
2.1. aizstāt sestās rindas otrajā kolonnā vārdus „Vecsaules un DāviĦu pagastā” ar vārdiem
„Gailīšu un Vecsaules pagastā”;
2.2. aizstāt sestās rindas ceturtajā kolonnā skaitli „0,75” ar skaitli „1”;
2.3. aizstāt sestās rindas piektajā kolonnā skaitli „442,50” ar skaitli „590”;
2.4. aizstāt septītās rindas otrajā kolonnā vārdus „Brunavas pagastā” ar vārdiem „Brunavas
un DāviĦu pagastā”;
2.5. aizstāt septītās rindas ceturtajā kolonnā skaitli „0,25” ar skaitli „0,50”;
2.6. aizstāt septītās rindas piektajā kolonnā skaitli „147,50” ar skaitli „295”;
2.7. svītrot 8.rindu.
3.
Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.februārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada BāriĦtiesa” amatu saraksts
uz 1lp.
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Par Transporta nodaĜas vadītāja amata kandidāta saskaĦošanu
Noklausoties Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieka JāĦa FeldmaĦa ziĦojumu
par iekšējā konkursa rezultātiem uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Transporta nodaĜas vadītāja amatu, ievērojot 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 pieĦemšana
darbā iepriekš saskaĦojama ar domi,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. SaskaĦot Andra Juškevica kandidatūru Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Transporta nodaĜas vadītāja amatam.
2. Uzdot Andrim Juškevicam izstrādāt un līdz 2013.gada 8.februārim iesniegt Bauskas novada
domes priekšsēdētājam Transporta nodaĜas reglamenta projektu.
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Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Brunavas pagasta
teritorijā”
ĥemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu 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”” 4.pielikuma 36.punktu, kas nosaka: ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās
iestāde, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir jāpieĦem pārvaldes
lēmums, kura darbības ilgums nepārsniedz 10 gadus un tajā jāiekĜauj atsauce uz Eiropas
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību
106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas
1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Brunavas pagasta teritorijā” šādus
grozījumus:
1.
2.

Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Noteikt, ka šī lēmuma darbības termiĦš ir līdz 2021.gada 28.septembrim.”
Papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekĜauti
nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada
20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi.”
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Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Ceraukstes pagasta
teritorijā”
ĥemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu 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”” 4.pielikuma 36.punktu, kas nosaka: ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās
iestāde, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir jāpieĦem pārvaldes
lēmums, kura darbības ilgums nepārsniedz 10 gadus un tajā jāiekĜauj atsauce uz Eiropas
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību
106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas
1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Ceraukstes pagasta teritorijā” šādus
grozījumus:
1.
2.

Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Noteikt, ka šī lēmuma darbības termiĦš ir līdz 2021.gada 28.septembrim.”
Papildināt lēmumu ar 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekĜauti
nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada
20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi.”
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Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada DāviĦu pagasta
teritorijā”
ĥemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu 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”” 4.pielikuma 36.punktu, kas nosaka: ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās
iestāde, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir jāpieĦem pārvaldes
lēmums, kura darbības ilgums nepārsniedz 10 gadus un tajā jāiekĜauj atsauce uz Eiropas
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību
106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas
1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada DāviĦu pagasta teritorijā” šādus
grozījumus:
1.
2.

Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Noteikt, ka šī lēmuma darbības termiĦš ir līdz 2021.gada 28.septembrim.”
Papildināt lēmumu ar 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekĜauti
nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada
20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi.”
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Par grozījumiem 2011.gada 14.jūlija lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Mežotnes pagasta
teritorijā”
ĥemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu 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”” 4.pielikuma 36.punktu, kas nosaka: ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās
iestāde, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir jāpieĦem pārvaldes
lēmums, kura darbības ilgums nepārsniedz 10 gadus un tajā jāiekĜauj atsauce uz Eiropas
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību
106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas
1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 14.jūlija lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Mežotnes pagasta teritorijā” šādus
grozījumus:
1.
2.

Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Noteikt, ka šī lēmuma darbības termiĦš ir līdz 2021.gada 13.jūlijam.”
Papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekĜauti
nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada
20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi.”
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Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Vecsaules pagasta
teritorijā”
ĥemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu 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”” 4.pielikuma 36.punktu, kas nosaka: ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās
iestāde, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir jāpieĦem pārvaldes
lēmums, kura darbības ilgums nepārsniedz 10 gadus un tajā jāiekĜauj atsauce uz Eiropas
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību
106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas
1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Bauskas novada Vecsaules pagasta teritorijā” šādus
grozījumus:
1.
2.

Papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Noteikt, ka šī lēmuma darbības termiĦš ir līdz 2021.gada 28.septembrim.”
Papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekĜauti
nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada
20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzĦēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi.”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.janvārī

prot.Nr.2, 10.p.

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Brunavas pagasta Grenctāles ciemā” īstenošanu
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 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”” un ievērojot Bauskas novada domes 2012.gada 13.septembra
lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles
ciemā” īstenošanai” un Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmumu „Par
grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 13.septembra lēmumā „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā” īstenošanai” ,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Akceptēt pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” Eiropas Reăionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma saĦemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā”, tajā ietvertos darbus un
finansējuma apmēru atbilstoši projekta iesniegumā iekĜautajam finansējuma plānam
(iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma
3.papilddokuments). Projekta iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijā un tā apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas
pagasta pārvalde” parakstīt projekta ieviešanas līgumu un projektu ieviest.
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta līdzekĜiem:
2.1.
2013.gadā Ls 133413,39, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 39693,24;
2.2.
2014.gadā Ls 288038,08, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 85697,28.
3. Projekta finansēšanai Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizĦēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.janvārī

prot.Nr.2, 11.p.

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā” īstenošanu
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Ceraukstes
pagasta Mūsas ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 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”” un ievērojot Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra
lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā”
īstenošanai”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Akceptēt pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” Eiropas Reăionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma saĦemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā”, tajā ietvertos darbus un
finansējuma apmēru atbilstoši projekta iesniegumā iekĜautajam finansējuma plānam
(iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma
3.papilddokuments). Projekta iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijā un tā apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldības iestādei „Ceraukstes
pagasta pārvalde” parakstīt projekta ieviešanas līgumu un projektu ieviest.
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta līdzekĜiem:
2.1.
2013.gadā Ls 128132,95, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 38122,20;
2.2.
2014.gadā Ls 290158,00, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 86328,00.
3. Projekta finansēšanai Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizĦēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.janvārī

prot.Nr.2, 12.p.

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
DāviĦu pagasta DāviĦu ciemā” īstenošanu
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada DāviĦu pagasta
DāviĦu ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 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”” un ievērojot Bauskas novada domes 2012.gada 13.septembra
lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada DāviĦu pagasta DāviĦu ciemā”
īstenošanai” un Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmumu „Par grozījumiem
Bauskas novada domes 2012.gada 13.septembra lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma
apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas
novada DāviĦu pagasta DāviĦu ciemā” īstenošanai”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Akceptēt pašvaldības iestādes „DāviĦu pagasta pārvalde” Eiropas Reăionālās attīstības fonda
līdzfinansējuma saĦemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada DāviĦu pagasta DāviĦu ciemā”, tajā ietvertos darbus un finansējuma apmēru
atbilstoši projekta iesniegumā iekĜautajam finansējuma plānam (iesnieguma
2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).
Projekta iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā un tā
apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldības iestādei „DāviĦu pagasta pārvalde”
parakstīt projekta ieviešanas līgumu un projektu ieviest.
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta līdzekĜiem:
2.1.
2013.gadā Ls 89013,65, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 26483,40;
2.2.
2014.gadā Ls 182408,71, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 54270,36.
3. Projekta finansēšanai Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizĦēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.janvārī

prot.Nr.2, 13.p.

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā” īstenošanu
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Mežotnes
pagasta Mežotnes ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 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”” un ievērojot Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra
lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes
ciemā” īstenošanai”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Akceptēt pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” Eiropas Reăionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma saĦemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā”, tajā ietvertos darbus un
finansējuma apmēru atbilstoši projekta iesniegumā iekĜautajam finansējuma plānam
(iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma
3.papilddokuments). Projekta iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijā un tā apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes
pagasta pārvalde” parakstīt projekta ieviešanas līgumu un projektu ieviest.
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta līdzekĜiem:
2.1.
2013.gadā Ls 133644,50, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 39762,00;
2.2.
2014.gadā Ls 288586,21, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 85860,36.
3. Projekta finansēšanai Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizĦēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.janvārī

prot.Nr.2, 14.p.

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā” īstenošanu
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Mežotnes
pagasta Jumpravas ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 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” un ievērojot Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu
„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas
ciemā” īstenošanai”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Akceptēt pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” Eiropas Reăionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma saĦemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā”, tajā ietvertos darbus un
finansējuma apmēru atbilstoši projekta iesniegumā iekĜautajam finansējuma plānam
(iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma
3.papilddokuments). Projekta iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijā un tā apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes
pagasta pārvalde” parakstīt projekta ieviešanas līgumu un projektu ieviest.
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta līdzekĜiem:
2.1.
2013.gadā Ls 75978,32, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 22605,12;
2.2.
2014.gadā Ls 166077,34, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 49411,44.
3. Projekta finansēšanai Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizĦēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.janvārī

prot.Nr.2, 14.p.

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā” īstenošanu
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Vecsaules
pagasta Vecsaules ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 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”” un ievērojot Bauskas novada domes 2012.gada 13.septembra
lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules
ciemā” īstenošanai”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Akceptēt pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” Eiropas Reăionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma saĦemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā”, tajā ietvertos darbus un
finansējuma apmēru atbilstoši projekta iesniegumā iekĜautajam finansējuma plānam
(iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma
3.papilddokuments). Projekta iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijā un tā apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules
pagasta pārvalde” parakstīt projekta ieviešanas līgumu un projektu ieviest.
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta līdzekĜiem:
2.1.
2013.gadā Ls 132156,20, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 39319,20;
2.2.
2014.gadā Ls 285049,38, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 84808,08.
3. Projekta finansēšanai Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizĦēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, 2.kārta” īstenošanu
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Vecsaules
pagasta Ozolaines ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 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”” un ievērojot Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra
lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines
ciemā” īstenošanai”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Akceptēt pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” Eiropas Reăionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma saĦemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā 2.kārta”, tajā ietvertos darbus
un finansējuma apmēru atbilstoši projekta iesniegumā iekĜautajam finansējuma plānam
(iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma
3.papilddokuments). Projekta iesniegumu iesniegt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijā un tā apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules
pagasta pārvalde” parakstīt projekta ieviešanas līgumu un projektu ieviest.
2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta līdzekĜiem:
2.1.
2013.gadā Ls 59114,55, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 17587,80;
2.2.
2014.gadā Ls 125957,37, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu Ls 37474,92.
3. Projekta finansēšanai Ħemt aizĦēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizĦēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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Par vienošanās projekta apstiprināšanu bibliotēku jomā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.Tormanes 2013.gada 18.janvāra iesniegumu Nr.5 „Par līguma projektu” un tam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daĜu un
Bibliotēku likuma 12.panta otro daĜu un 17.panta piektās daĜas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Noslēgt sadarbības līgumu ar Rundāles novada pašvaldību par Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reăiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu Rundāles novada pašvaldības bibliotēkās 2013.gadā saskaĦā ar pievienoto līguma
projektu.
Pielikumā: Līguma projekts ar Rundāles novada pašvaldību ar pielikumiem uz 5 lp.
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Par finansējuma piešėiršanu rokoperas „Lāčplēsis” jauniestudējumam
Bauskas Kultūras centrā 2013.gada 3.janvārī saĦemts SIA „Producents.lv” iesniegums,
kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu rokoperas „Lāčplēsis” jauniestudējumam.
Iesniegumā norādīts, ka jauniestudējumu ir paredzēts rādīt vismaz 25 Latvijas pilsētās. Lai ieceri
realizētu, ir nepieciešams pašvaldību līdzfinansējums rokoperas iestudēšanai Ls 1000, kā arī
telpu bezatlīdzības piešėiršana, bezmaksas reklāmas iespējas pašvaldībai pieejamos resursos, 60
mākslinieku un tehniskā personāla (20 cilvēki) nodrošināšana ar ēdināšanu un naktsmītnēm.
Kopējās jauniestudējuma izmaksas sastāda aptuveni Ls 200 000. Rokoperas „Lācplēsis”
jauniestudējumu nodrošinās SIA „Producents.lv”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daĜas 5.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešėirt SIA „Producents.lv” līdzfinansējumu Ls 1000 (viens tūkstotis latu) apmērā
rokoperas „Lāčplēsis” jauniestudējumam.
2. Piešėirt Ls 200 (divi simti latu) Bauskas Kultūras centram administratīvajiem
izdevumiem (reklāmas pasākumiem, mākslinieku, tehnisko darbinieku ēdināšanai).
3. Noslēgt ar SIA „Producents.lv” līgumu, ietverot tajā šādus būtiskus nosacījumus:
3.1. biĜešu cenas robežās no Ls 5 līdz Ls 10;
3.2. ja pasākums nenotiek, tad SIA „Producents.lv” pienākums atmaksāt piešėirtos
finanšu līdzekĜus 10 darba dienu laikā.
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Par Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.21
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešėir pabalstu mājokĜa
pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteĦkrēslā, tai skaitā riteĦkrēsla
pacēlāju iegādei” precizēšanu
Bauskas novada dome 2012.gada 28.novembrī izdeva saistošos noteikumus Nr.21 „Par
kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešėir pabalstu mājokĜa pielāgošanai personām, kuras
pārvietojas riteĦkrēslā, tai skaitā riteĦkrēsla pacēlāju iegādei” (turpmāk – saistošie noteikumi).
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daĜai saistošie noteikumi tika nosūtīti
izvērtēšanai Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
2013.gada 9.janvārī Bauskas novada pašvaldībā saĦemta Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijas vēstule Nr.17-le/350 „Par saistošajiem noteikumiem” kurā lūgts
precizēt saistošo noteikumu atsevišėus punktus.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Precizēt Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.21
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešėir pabalstu mājokĜa pielāgošanai
personām, kuras pārvietojas riteĦkrēslā, tai skaitā riteĦkrēsla pacēlāju iegādei”:
izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.5. pacēlājs – stacionāra vai mobila ierīce, kas nodrošina vides pieejamību atbilstoši
personas ar invaliditāti vajadzībām un tiek uzstādīts personas dzīvesvietā ārpus
dzīvojamām telpām vai lai nodrošinātu iespēju izmantot dzīvojamās telpas un telpu
iekārtas atbilstoši paredzētajam mērėim (turpmāk – pacēlājs)”;
papildināt 4.punktu ar 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.7. persona, kas pārvietojas riteĦkrēslā – persona ar invaliditāti, kurai ir ierobežotas
pārvietošanās spējas un kas kustību traucējumu dēĜ ikdienā izmanto manuālo vai
elektronisko riteĦėrēslu”;
svītrot 6. un 7.punktu;
aizstāt 20.punktā skaitli „14.3.” ar skaitli „17.3.”;
izteikt IV. nodaĜas nosaukumu šādā redakcijā „Noslēguma jautājums”;
svītrot 25. un 26.punktu;
atbilstoši veiktajiem precizējumiem izmainīt saistošo noteikumu punktu un apakšpunktu
numerāciju.

2.

3.

Publicēt precizētos Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošos noteikumus
Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešėir pabalstu mājokĜa
pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteĦkrēslā, tai skaitā riteĦkrēsla pacēlāju
iegādei” Bauskas novada domes laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Nosūtīt precizētos Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošos noteikumus
Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešėir pabalstu mājokĜa
pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteĦkrēslā, tai skaitā riteĦkrēsla pacēlāju
iegādei” rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijai.

Pielikumā: Precizētie Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.21
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešėir pabalstu mājokĜa pielāgošanai personām,
kuras pārvietojas riteĦkrēslā, tai skaitā riteĦkrēsla pacēlāju iegādei” uz 3 lp.
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Par sadarbību projekta „IekĜaujoša ăimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”
uzsākto aktivitāšu turpināšanā
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 27.decembrī saĦemta Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija (SOS BCA) vēstule ar aicinājumu pagarināt 2012.gada 6.augustā starp Bauskas
novada domi un SOS BCA noslēgto sadarbības līgumu 3-37.40/5, turpinot Latvijas un Šveices
sadarbības programmas finansētā projekta „IekĜaujoša ăimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”
uzsāktās un 2012.gada otrajā pusē turpinātās ĂimeĦu stiprināšanas programmas projekta
aktivitātes Bauskas novadā. Kopējais projekta finansējums Ls 32 100, tai skaitā Bauskas novada
domes finansējums 38 % apmērā jeb Ls 12 301.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daĜas 7.punktu, lai paplašinātu
sociālo pakalpojumu apjomu Bauskas novada sociālās atstumtības un nabadzības riskam
pakĜautajiem bērniem un jauniešiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Turpināt sadarbības partnerību ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Ăimenes stiprināšanas projektā „ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā”, kas
vērsts uz sociālās atstumtības mazināšanu bērnu un jauniešu vidū.
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 38 % apjomā jeb Ls 12301 (divpadsmit tūkstoši trīs
simti viens lats ), tai skaitā mantisko ieguldījumu Ls 960 apmērā.
Pielikumā:
1. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas vēstule uz 1 lp.
2. Vienošanās „Par projekta „ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” īstenošanu”
uz 2 lp.
3. Projekta „ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” tāme uz 3 lp
4. Projekta „ĂimeĦu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” aktivitāšu apraksts uz 5 lp.
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Par dzīvokĜa īpašuma xxxx, Brunavas pagastā dāvinājuma pieĦemšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” saĦemts A. K.,
personas kods xx-xx, iesniegums, kurā izteikta vēlme dāvināt Bauskas novada pašvaldībai
dzīvokĜa īpašumu xxxx, kadastra Nr.4046 900 0020, kas atrodas Bauskas novada Brunavas
pagastā (turpmāk – īpašums).
Īpašums saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Brunavas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000018031 6 pieder A. K.
Īpašuma kadastrālā vērtība saskaĦā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas
sistēmas datiem ir Ls 459,00.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības, iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, 15.panta pirmās daĜas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām viena no
autonomām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokĜa jautājumu risināšanā.
Bauskas novada dome, izvērtējot iepriekš minētos apstākĜus, atzīst, ka īpašums ir
nepieciešams Bauskas novada pašvaldībai autonomās funkcijas nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daĜas 2.punktu, 15.panta pirmās daĜas 9.punktu, 21.panta pirmās daĜas 17.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu,
Civillikuma 1912.pantu un 1915.panta pirmo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. PieĦemt dāvinājumu no A. K., personas kods xx-xx, dzīvokĜa īpašumu xxxx, kadastra
Nr.4046 900 0020, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā.
2. Noslēgt dāvinājuma līgumu ar A. K., personas kods xx-xx, un reăistrēt dzīvokĜa īpašuma
tiesību zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda mēneša laikā.
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Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas sākumskola”
attīstības plāna 2012./2013. – 2015./2016.mācību gadam saskaĦošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu un Bauskas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 30.6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” attīstības plānu
2012./2013. – 2015./2016.mācību gadam saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” attīstības
plāns 2012./2013.– 2015./2016.mācību gadam uz 26 lp.
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Par Bauskas Pedagoăiski medicīnisko komisiju
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 19.punktu un saskaĦā ar Ministru
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 „Noteikumi par pedagoăiski medicīniskajām
komisijām” 9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izveidot Bauskas novada Pedagoăiski medicīnisko komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Laila JURCIKA – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” metodiėe
Komisijas locekĜi:
Vaira KŪMIĥA – Intas LagzdiĦas ăimenes ārsta prakses pediatre
Inga JAKUŠKA – Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
psiholoăe
Inga BORKOVSKA – Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
skolotāja logopēde
Sandra BORKOVSKA – Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Pamūšas
speciālā internātpamatskola” speciālā pedagoăe, skolotāja logopēde
Sandra PETROKAITE – Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Pamūšas
speciālā internātpamatskola” speciālā pedagoăe, skolotāja logopēde.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 30.jūlija Bauskas novada domes lēmumu „Par
pedagoăiski medicīnisko komisiju”.
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Par brīvpusdienu piešėiršanu
Lai nodrošinātu visiem Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu obligātās
pirmsskolas izglītības un 3.–6. klašu izglītojamajiem brīvpusdienas, uzlabotu izglītības iestādes
apmeklētību pirmsskolā, sniegtu līdzvērtīgu izglītības pakalpojumu ar kaimiĦu novadiem,
saglabātu esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs, kā arī, Ħemot vērā Bauskas
sākumskolas, Bauskas 2.vidusskolas, Mežotnes pamatskolas, Īslīces vidusskolas izglītojamo
vecāku iesniegumus un ievērojot, ka no 2013.gada 7.janvāra vispārizglītojošo skolu
2.klašu izglītojamajiem pusdienas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daĜas
4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību, 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu
Nr.564 „Noteikumi par Latvijas nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam” pamatnostādnēm
par atbalstu ăimenēm ar bērniem, Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem
Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešėirt no 2013.gada 1.februāra brīvpusdienas visiem Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības un 3.–5. klašu izglītojamajiem.
2. Papildu 1.punktā minētajam no 2013.gada 2.septembrapiešėirt brīvpusdienas arī 6.klašu
izglītojamajiem.
3. Brīvpusdienu finansējuma avots – Bauskas novada pašvaldības budžets.
4. Noteikt, ka izglītojamā vecākiem (personām, kas tos aizvieto) ir tiesības, aizpildot izglītības
iestādes vadītājam adresētu iesniegumu (1.pielikums), atteikties no brīvpusdienām.
5. Noteikt, ka neizmantotos pašvaldības budžeta līdzekĜus brīvpusdienu samaksai izglītības
iestādes direktors ir tiesīgs izlietot pārējo pamatizglītības posma izglītojamo ēdināšanai,
pamatojoties uz Bauskas novada domes noteikto kārtību.
6. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 26.jūlija Bauskas novada domes lēmumu
„Par brīvpusdienu piešėiršanu”.
Pielikumā: Iesnieguma veidlapa uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 30.augusta noteikumos
Nr.15
ĥemot vērā, ka no 2013.gada 7.janvāra vispārizglītojošo skolu 2.klašu izglītojamajiem
pusdienas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem,
pamatojieties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daĜas
4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību un 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu
Nr.564 „Noteikumi par Latvijas nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam” pamatnostādnēm
par atbalstu ăimenēm ar bērniem, Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172
„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 30.augusta noteikumos Nr.15 „Kārtība, kādā tiek
piešėirtas brīvpusdienas Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. klašu izglītojamajiem
no pašvaldības piešėirto līdzekĜu brīvpusdienām obligātās pirmsskolas izglītības un 2.–4.klašu
izglītojamajiem atlikuma” šādus grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Kārtība, kādā tiek piešėirtas brīvpusdienas Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu 6.–9.
klašu izglītojamajiem no pašvaldības piešėirto līdzekĜu brīvpusdienām obligātās pirmsskolas
izglītības un 3.–5.klašu izglītojamajiem atlikuma”;
1.2. aizstāt noteikumu 1., 3., 4.punktā, 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktā skaitli „5” ar skaitli
„6”;
1.3. aizstāt noteikumu 1. un 3.punktā skaitĜus „2.-4.” ar skaitĜiem „3.-5.”;
1.4. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Kārtība, kādā tiek piešėirtas brīvpusdienas Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu 7.–9.
klašu izglītojamajiem no pašvaldības piešėirto līdzekĜu brīvpusdienām obligātās pirmsskolas
izglītības un 3.–6.klašu izglītojamajiem atlikuma”;
1.5. aizstāt noteikumu 1., 3., 4.punktā, 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktā skaitli „6” ar skaitli
„7”;

1.6. aizstāt noteikumu 1. un 3.punktā skaitli „5” ar skaitli „6”.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.4., 1.5. un 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 2.septembrī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.janvārī

prot.Nr.2, 26.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmuma
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”17.pielikumā
ĥemot vērā Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas
Ilgas Ėiăeles 2012.gada 13.decembra iesniegumu Nr.118 par saimniecisko darbinieku amata
vienību palielināšanu sakarā ar baseina nodošanu ekspluatācijā iestādes filiālē Dārza ielā 24/1,
Bauskā, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daĜu, trešās daĜas 7., 10.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 13.punktu un Ħemot vērā Bauskas novada
domes 2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un
darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 16.punktu, Bauskas novada domes 2011.gada
29.decembra noteikumu Nr.28 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 3.10.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ar 2013.gada 1.martu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”
palielināt saimniecisko amata vienību skaitu par 2,25 slodzēm:
1.1. fiziskās attīstības pedagogs – 1,25 slodzes;
1.2. medicīnas māsa – 0,25 slodze;
1.3. pedagoga palīgs – 0,75 slodze.
2. Finansējumu 1.punktā minēto amata vienību finansēšanai paredzēt Bauskas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 2013.gada budžetā.
3. Izdarīt grozījumus Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā „Par izglītības
iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” un izteikt 17. pielikumu
„Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” jaunā redakcijā.
Pielikumā: pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
uz 1 lp.
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Par administratīvās ēkas Pilskalna ielā 26 un tās rekonstrukcijai
nepieciešamo zemesgabalu nodošanu Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolai
Lai nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru
profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei un sacensību organizācijai iestādes
izglītojamajiem, kā arī Ħemot vērā to, ka iestādes administratīvā ēka Uzvaras ielā 2, Bauskā
saskaĦā ar jaunas Bauskas novada bibliotēkas būvniecības projekta realizāciju nevarēs tikt
izmantota iestādes administratīvajām vajadzībām, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta
trešās daĜas 7.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas
likuma 6.2 panta pirmo, otro un trešo prim daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” pārvaldīšanā esošo
pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma daĜu Pilskalna ielā 26, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr.4001 003 0158, kas sastāv no zemesgabala aptuveni 3150 m² platībā, saskaĦā ar
pievienoto zemesgabala plānu, un administratīvās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu
4001 003 0158 010, 2013.gada 1.martā nodot pārvaldīšanā Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”.
2. Nodot 2013.gada 1.martā zemes vienību, kadastra apzīmējums 4001 001 0217, 544 m²
platībā pārvaldīšanā Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktoram Zintim
ALKSNIM:
3.1 līdz 2013.gada 15.februārim veikt administratīvās ēkas Pilskalna ielā 26 esošo
pamatlīdzekĜu un mazvērtīgā inventāra inventarizāciju un sagatavot materiālo vērtību un
lietu nodošanas pieĦemšanas aktu projektus saistībā ar tās nodošanu Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola”;
3.2 pieĦemšanas nodošanas aktus iesniegt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei
Dagnijai LUDRIKAI.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaĜai paredzēt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” budžeta līdzekĜus nekustamā

īpašuma daĜas Pilskalna ielā 26 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0217,
544 m² platībā Bauskā pārvaldīšanai.
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
Jānim FELDMANIM.
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Par sporta nama „Mēmele” nodošanu Bauskas Valsts ăimnāzijai
Lai sakārtotu mūsdienu prasībām atbilstošu vidi sporta nodarbību un sacensību
organizācijai vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija” izglītojamajiem, veicinātu
sporta attīstību Bauskas novadā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu Bauskas novada
iedzīvotājiem, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta pirmo, otro un
trešo prim daĜu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
17.panta trešo daĜu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

2.

3.

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” pārvaldīšanā esošo
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Uzvaras iela 10A, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr.4001 003 0158, kas sastāv no zemesgabala 5393 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 4001 003 0158 un ēkas – sporta nama ar būves kadastra apzīmējumu 4001 003
0158 009 – 2013.gada 1.martā nodot pārvaldīšanā Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādei „Bauskas Valsts ăimnāzija”.
Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” sporta nama
„Mēmele” tehniskie (saimnieciskie) darbinieki no 2013.gada 1.marta turpina darba tiesiskās
attiecības Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Bauskas Valsts
ăimnāzija”.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktoram Zintim
ALKSNIM:
3.1 līdz 2013.gada 15.februārim veikt sporta nama „Mēmele” un sporta namā esošo
pamatlīdzekĜu un mazvērtīgā inventāra inventarizāciju un sagatavot materiālo vērtību un
lietu nodošanas pieĦemšanas aktu projektus saistībā ar sporta nama „Mēmele” nodošanu
Bauskas novada pašvaldības vispārējai izglītības iestādei „Bauskas Valsts ăimnāzija”;
3.2 līdz 2013.gada 1.februārim informēt sporta nama „Mēmele” tehnisko (saimniecisko)
personālu par darba tiesisko attiecību izbeigšanos Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Sporta centrs „Mēmele”” un darba tiesisko attiecību turpināšanu Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Bauskas Valsts ăimnāzija”;
3.3 līdz 2013.gada 1.martam veikt sporta nama „Mēmele” nodošanu pārvaldīšanā Bauskas
novada pašvaldības vispārējas izglītības iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija” direktoram
Raimondam ŽABOVAM un pieĦemšanas nodošanas aktus iesniegt Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai LUDRIKAI.

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības vispārējas izglītības iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija”
direktoram Raimondam ŽABOVAM Darba likumā noteiktā kārtībā un termiĦos informēt
lēmuma 2.punktā minētos darbiniekus par mēnešalgas izmaiĦām saskaĦā ar Bauskas novada
domes 2012.gada 20.decembra lēmumu „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta
finansēto darbinieku amatu sarakstiem” un Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amata vienībām un darba slodzēm, ko
finansē no pašvaldības budžeta”.
5. Izdarīt grozījumus Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā „Par izglītības
iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” un izteikt
1.pielikumu „Bauskas Valsts ăimnāzija” darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” jaunā
redakcijā saskaĦā ar pielikumu.
6. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikuma pielikumu
„Sporta centra „Mēmele” amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaĦā ar pielikumu.
7. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaĜai paredzēt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei
„Bauskas Valsts ăimnāzija” budžeta līdzekĜus nekustamā īpašuma Uzvaras iela 10A, Bauskā
pārvaldīšanai.
8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim
FELDMANIM.
9. Noteikt, ka lēmuma 4. un 5.punktā minētie pielikumu grozījumi stājas spēkā 2013.gada
1.martā.
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Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību peĜĦas izlietošanas kārtību
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām” (turpmāk –
Likums) 3.panta otrā daĜa nosaka, ka pašvaldības dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām
un pašvaldības izšėirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs
izmaksājamo peĜĦas daĜu (procentos no sabiedrības tīrās peĜĦas), kā arī nosaka kārtību, kādā
pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības izšėirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības
iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peĜĦas daĜu (procentos no sabiedrības tīrās
peĜĦas).
Likuma 4.panta trešā daĜa nosaka, ka, ja pašvaldības kapitāla daĜu turētājs ir pati
pašvaldība, tās kapitāla daĜām atbilstošās dividendes ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.
Likuma 37.pants nosaka, ka kapitāla daĜu turētājs var noteikt kapitālsabiedrības peĜĦas
izlietošanas principus, ievērojot likumos, Ministru kabineta noteikumos un apstiprinātajās
nozares attīstības koncepcijās, stratēăijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos
noteiktos mērėus un uzdevumus. Likuma 48.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka tikai
dalībnieku sapulcei ir tiesības pieĦemt lēmumus par aizvadītā darbības gada peĜĦas izlietošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām”
3.panta otro daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nenoteikt dividendes Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuru pamatdarbība ir
saistīta ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi un tās ir: SIA „VIDES SERVISS”, SIA
„Bauskas namsaimnieks”, SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, SIA „Bauskas siltums” SIA
„Bauskas slimnīca”, SIA „Īslīces ūdens” SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” un SIA
„Bauskas zobārstniecība”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daĜu turētāju pārstāvim, lemjot
par peĜĦas izlietošanu, noteikt, ka peĜĦa izlietojama iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai
un/vai kapitālsabiedrības attīstības vajadzībām.
3. Lēmums ir spēkā arī attiecībā uz kapitālsabiedrību peĜĦu, kuru tās gūs turpmākajos gados,
izĦemot gadījumus, ja pašvaldības dome lems citādi.
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Par atlīdzības noteikšanu pašvaldības vēlēšanu komisijas un iecirkĦu
komisiju priekšsēdētājiem, locekĜiem un sekretāriem
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 12.pants noteic,
ka pašvaldības domes vēlēšanas sagatavo un sarīko republikas pilsētas un novada vēlēšanu
komisijas un vēlēšanu iecirkĦu komisijas.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 17.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās un
minētā likuma 21.panta pirmās daĜas 25.punkts nosaka, ka tikai dome var pieĦemt lēmumus, kas
saistīti ar vēlēšanu organizēšanu.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkĦu komisiju likuma
(turpmāk – Likums) 3.panta otrajā daĜā paredzēts, ka vēlēšanu komisiju un iecirkĦu komisiju
darbība domes vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā tiek finansēta no novada budžeta.
Likuma 21.panta pirmā daĜa nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkĦa komisijas
priekšsēdētājs, sekretārs un citi komisijas locekĜi laikā, kad viĦi pilda ar vēlēšanām saistītos
pienākumus, atbrīvojami no pienākumiem savā pamatdarba vietā, saglabājot viĦu amatu
(darbavietu). Savukārt šī panta otrā daĜa noteic, ka par laiku, kurā vēlēšanu komisijas un iecirkĦa
komisijas priekšsēdētājs, sekretārs un citi komisijas locekĜi pilda savus pienākumus komisijā,
viĦi saĦem atlīdzību. Likuma 21.panta trešā daĜa nosaka, ka atlīdzības apmēru vēlēšanu
komisijas un iecirkĦa komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekĜiem nosaka
dome.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkĦu komisiju likuma 21.panta trešo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, locekĜu un
sekretāra atlīdzība nosakāma, piemērojot Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra
nolikuma Nr.3 „Bauskas novada Domes Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
sadaĜu, kas reglamentē darba samaksu pašvaldības izveidotajām komisijām bez tajā
ietvertajiem ierobežojumiem.
2. Noteikt par darbu iecirkĦu komisijās šādu atlīdzību:
2.1. priekšsēdētājam Ls 2,20 stundā;
2.2. sekretāram Ls 2,15 stundā;
2.3. komisijas loceklim Ls 1,65 stundā.
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Par lietošanas mērėa maiĦu nekustamā īpašuma „Pagasts” Īslīces pagastā
sastāvā esošās ēkas telpu grupai
Nekustamais īpašums „Pagasts”, Bauskas novada Īslīces pagastā kadastra Nr.4068 002
0406 saskaĦā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.524
pieder Bauskas novada pašvaldībai.
Nekustamais īpašums „Pagasts” sastāv no 13 zemes vienībām ar kopējo platību
37,82 ha, tajā skaitā zemes vienība 2,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0051
un ēka uz tās – Ăimenes atbalsta un krīzes centrs (būves kadastra apzīmējums 4068 007 0051 001).
Ăimenes atbalsta un krīzes centram piešėirta adrese: „Īslīči”, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914
(adrešu klasifikatora kods 104868591).
SaskaĦā ar 2007.gada 6.marta būves tehniskās inventarizācijas lietu divstāvu ēka ar kadastra
apzīmējumu 4068 007 0051 001 sastāv no desmit telpu grupām:
Ēkas pirmajā stāvā ir šādas telpu grupas:
- krīzes centra telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 001, kopējā platība 194,9
m2, ārstniecības vai veselības aprūpes telpu grupas lietošanas veids;
- dzīvoklis ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 002, kopējā platība
52,1 m2, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamais telpu grupas lietošanas veids;
- koplietošanas telpas ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 901, kopējā
platība 57,3 m2, koplietošanas telpu lietošanas veids;
- katlu telpa ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 902, kopējā platība 14,6 m2,
koplietošanas telpu lietošanas veids.
Ēkas otrajā stāvā ir šādas telpu grupas:
- dzīvoklis Nr.1 ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 003, kopējā platība 46,6
m2, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamais telpu grupas lietošanas veids;
- dzīvoklis Nr.2 ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 004, kopējā platība 35,3
m2, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamais telpu grupas lietošanas veids;
- dzīvoklis Nr.5 ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 005, kopējā
platība 33,2 m2, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamais telpu grupas lietošanas
veids;
- saimniecības telpu grupa ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 006, kopējā
platība 27,3 m2, cits, iepriekš neklasificēts telpu grupas lietošanas veids;
- dzīvoklis Nr.5 ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 007, kopējā
platība 71,3 m2, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamais telpu grupas lietošanas
veids;
- dzīvoklis Nr.4 ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 008, kopējā
platība 34,8 m2, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamais telpu grupas lietošanas
veids;

SaskaĦā ar izstrādāto tehnisko skici „Telpu grupas vienkāršotā rekonstrukcija (lietošanas
veida maiĦa – trīs dzīvokĜu izbūve)”, kas 2013.gada 22.janvārī saskaĦota Bauskas novada
Būvvaldē, iecerēta telpu grupu lietošanas veida maiĦa, ierīkojot trīs dzīvokĜu telpu grupas ēkas
pirmajā stāvā.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un to, ka šāds risinājums atbilst
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā
arī veicamās izmaiĦas un pārbūve neskar nesošās konstrukcijas, neietekmē tās noturību un
izstrādāto un 2013.gada 22.janvārī ar Bauskas novada Būvvaldi saskaĦoto tehnisko skici „Telpu
grupas vienkāršotā rekonstrukcija (lietošanas veida maiĦa – trīs dzīvokĜu izbūve)”, kurā tiek
paredzēta telpu grupas lietošanas veida maiĦa, ierīkojot trīs dzīvokĜu telpu grupas ēkas pirmajā
stāvā,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Akceptēt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaĜas priekšlikumu mainīt ēkas ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0051 001 telpu grupas
(telpu grupas kadastra apzīmējums 4068 007 0051 001 001) pašreizējo lietošanas veidu –
Ăimenes atbalsta un krīzes centrs telpu grupu – 1264 – uz lietošanas veidu triju un vairāku
dzīvokĜu telpu grupa – 1130.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestāde „Īslīces pagasta pārvalde” pārvaldes vadītājam
J.Baranam sadarbībā ar „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas speciālistiem
iesniegt Bauskas novada Būvvaldē ieceres dokumentāciju vienkāršotas rekonstrukcijas
apliecinājuma kartes saĦemšanai.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkuma nodaĜai
veikt iepirkuma procedūru vienkāršotās rekonstrukcijas būvdarbiem ēkas ar kadastra
apzīmējumu 4068 007 0051 001 telpu grupas lietošanas veida maiĦai pirmajā stāvā.
4. Nepieciešamo finansējumu vienkāršotās rekonstrukcijas veikšanai pēc iepirkuma rezultātiem
paredzēt Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžetā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim
Feldmanim.
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Par telpu nomas līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas Pasts” Bauskas novada
Gailīšu pagasta Uzvarā, Bauskas ielā 2
SaskaĦā ar 2012.gada 28.novembra Bauskas novada domes sēdē nolemto VAS „Latvijas
Pasts” tika piedāvāts noslēgt telpu nomas līgumu. Telpas atrodas pašvaldībai piederošās ēkas
otrajā stāvā ar platību 28,9 m2, adrese: Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. (būves
kadastra apzīmējums 4060 007 0220 001).
2012.gada 17.decembrī Bauskas novada pašvaldības iestāde „Gailīšu pagasta pārvalde”
(turpmāk – Pārvalde) saĦēma no VAS „Latvijas Pasts” vēstuli Nr.04.1.2-/689, kurā izteikts
lūgums iznomāt telpas ēkas 1.stāvā, lai nodrošinātu ērtāku piekĜūšanu iedzīvotājiem ar kustību
traucējumiem, riteĦkrēslu un ratiĦu lietotājiem. Papildus minētajam izteikts lūgums noteikt
nomas maksu Ls 0,15 par vienu m2 bez pievienotās vērtības nodokĜa (turpmāk – PVN), kas
nodrošinātu iespējamu pasta nodaĜas rentabilitāti un tās turpmāko darbības nodrošināšanu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daĜas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.10.apakšpunktu un 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra lēmumu (prot.
Nr.22, 19.p) „Par telpu nomas līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas Pasts” Bauskas novada
Gailīšu pagasta Uzvarā, Bauskas ielā 2”.
2. Iznomāt VAS „Latvijas Pasts” uz 5 gadiem nedzīvojamo telpu pašvaldībai piederošajā ēkā,
adrese: Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. (būves kadastra apzīmējums
4060 007 0220 001), pirmajā stāvā ar platību 19,3 m2, nosakot nomas maksu Ls 0,58 par
vienu m2 (bez PVN) atbilstoši Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumam „Par
Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
A.Gurkovskim sagatavot un noslēgt ar VAS „Latvijas Pasts” šā lēmuma 2.punktā minētās
telpas nomas līgumu.
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Par nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0175 daĜu Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 3.decembrī saĦemts A. L. iesniegums (reăistrēts ar
Nr.3-14.26/1121), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt nekustamā īpašuma
„Sarkanmuiža” trīs daĜas 2,3 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4052 009 0175.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Sarkanmuiža” pieder pašvaldībai saskaĦā ar Bauskas
zemesgrāmatu nodaĜas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.466.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību
2012.gada 3.decembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un
publicēta pašvaldības mājaslapā interneta sadaĜā „Noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt A. L., personas kods xx-xx, dzīvesvietas adrese: xxxx Bauskas nov., LV-3901,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0175 trīs daĜas 2,3 ha kopplatībā Codes
pagastā lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2013. līdz 31.10.2017.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar A. L. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. 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 pieĦēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa maiĦu nekustamajam īpašumam
„Zuši” DāviĦu pagastā
Nekustamais īpašums „Zuši” Bauskas novada DāviĦu pagastā, kadastra Nr. 4056 001 0004,
sastāv no vienas zemes vienības 1,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 001 0004 un ēkām
uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4056 001 0004 001) un kūts (būves
kadastra apzīmējums 4056 001 0004 002). SaskaĦā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaĜas DāviĦu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 00066178 tas pieder Bauskas novada pašvaldībai.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4056 001 0004 noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērėis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” nekustamajam īpašumam „Zuši”, kadastra Nr.4056 001
0004, esošais un plānotais teritorijas izmantošanas veids ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 2. un
18.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma „Zuši”, DāviĦu pagastā, kadastra Nr.4056 001 0004, zemes vienībai 1,16 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 001 0004 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi no
„individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērėi
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101).
Šo lēmumu saskaĦā 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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Par maksas samazinājumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx
daĜai Brunavas pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 18.janvārī saĦemts J. K. iesniegums (reăistrēts ar
Nr.9-2/66), kurā izteikts lūgums samazināt maksu par lietošanā piešėirtās zemes vienības
kadastra apzīmējumu xxxx daĜu 3,7 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxxx, sastāvā ir divas zemes vienības 24,4 ha
kopplatībā: zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās –
dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums xxxx), kūts (būves kadastra apzīmējums xxxx) un
šėūnis (būves kadastra apzīmējums xxxx) – un zemes vienība 23,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx.
Ar Brunavas pagasta Zemes komisijas 1996.gada 28.oktobra lēmumu Jautrītei KārkliĦai
atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma „RupuĜi” zemes vienību 19,6 ha platībā un
piešėirta īpašumā par samaksu zemes vienība 3,7 ha platībā zemnieku saimniecības „RupuĜi”
izveidošanai.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamā īpašuma „RupuĜi” sastāvā esošajām zemes vienībām: 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 022 0006 un 23,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0007 reăistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērėis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
J. K. darba stāžs lauksaimniecībā saskaĦā ar 1996.gada 15.novembra Zemnieku
saimniecības reăistrācijas apliecību ir pilni 16 gadi un zemes lietošanas laiks saskaĦā ar
Brunavas pagasta Zemes komisijas 1996.gada 28.oktobra lēmumu ir 16 gadi.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 18.panta trešo daĜu, Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787
„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmo prim daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Samazināt J. K., personas kods xx-xx, aprēėināto samaksu par lietošanā piešėirtās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx daĜu 3,7 ha platībā par 16 gadu darba stāžu
lauksaimniecībā – 25 % un par 16 gadu ilgu zemes lietošanas laiku – 25 %, kopā 50 %.

Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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Par dzīvojamās telpas xxxx, Īslīces pagastā izīrēšanu
Īslīces pagasta pārvaldē 2012.gada 19.decembrī saĦemts A. M., pēdējā dzīvesvieta: xxxx.,
Bauskas nov., iesniegums, kurā viĦš lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību xxxx, Īslīces pag.,
Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reăistrā reăistrētā A. M. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas 2012.gada 10.jūlija lēmumu „Par A.
M. reăistrēšanu palīdzības saĦemšanas reăistrā” minētā persona reăistrēta palīdzības saĦemšanas
reăistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas reăistrā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaĜas speciālistu 2013.gada 4.janvāra dzīvojamās telpas xxxx, Rītausmas, Īslīces pag.,
Bauskas nov. apskates akts par minētās telpas piemērotību dzīvošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās
daĜas 5.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
maznodrošinātās personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās
pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības teritorijā un tām nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizĦemtajā dzīvojamā telpā; likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un
Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokĜa
jautājuma risināšanā” 4.punktu, kā arī ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu
komisijas 2012.gada 11.decembra sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa xxxx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt A. M., personas kods xx-1xx, dzīvojamo telpu xxxx, Rītausmas, Īslīces pag.,
Bauskas nov. (telpa Nr.3A pēc ēkas plāna), kopējā platība – 14,4 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2013.gada 31.jūlijam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „Īslīces ūdens” viena mēneša laikā
ar A. M. noslēgt dzīvojamās telpas xxxx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
5. Izslēgt A. M. no palīdzības saĦemšanas reăistra.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2009.gada 30.jūnijā ar V. R. tika noslēgts sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pag., Bauskas nov.
īres līgums. 2012.gada 28.jūnijā sociālā dzīvokĜa īres līgums tika atjaunots līdz 2012.gada
31.decembrim. 2012.gada 12.decembrī no V.R. saĦemts iesniegums, kurā lūgts pagarināt sociālā
dzīvokĜa xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiĦu.
Izskatot V.R. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
V. R. īrē sociālo dzīvokli xxxx, Codes pag., Bauskas nov. un sociālā dzīvokĜa īres līguma
termiĦš beidzies 2012. gada 31. decembrī.
V.R. piešėirts trūcīgās personas statuss līdz 2013. gada 31.martam.
Īrniekam V.R. nav īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daĜu, kas nosaka, sociālā dzīvokĜa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiĦa izbeigšanās īrnieks un viĦa ăimenes
locekĜi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa xxx, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 īres līguma termiĦu ar
V. R., personas kods xx-xx, līdz 2013.gada 31.jūlijam.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.ŠėiliĦai sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar V.R. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie
iepriekš noslēgtā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2011.gada 7.jūlijā ar I. B. tika noslēgts sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pag., Bauskas nov.
īres līgums. 2012.gada 28.jūnijā sociālā dzīvokĜa īres līgums tika atjaunots līdz 2012.gada
31.decembrim. 2012.gada 13.decembrī no I B.saĦemts iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā
dzīvokĜa xxxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiĦu.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Bauskas novada dome
konstatēja:
I. B. īrē sociālo dzīvokli xxxx, Codes pag., Bauskas nov. un sociālā dzīvokĜa īres līguma
termiĦš beidzies 2012. gada 31.decembrī.
I.B. ăimenei piešėirts trūcīgās personas statuss līdz 2013.gada 28.februārim.
Īrniecei I.B. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daĜu, kas nosaka, sociālā dzīvokĜa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiĦa izbeigšanās īrnieks un viĦa ăimenes
locekĜi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa xxxx, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 īres līguma termiĦu
ar I. B., personas kods xx-xx, līdz 2013.gada 31.jūlijam.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.ŠėiliĦai sociālā dzīvokĜa xx –2, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar I.B. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie
iepriekš noslēgtā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas Dārza ielā 12B,
Bauskā nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības iestādei „Bauskas novada
Sociālais dienests”
Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Dārza ielā 12B, Bauskā izvietots
Bauskas HIV un atkarību profilakses centrs, kā arī Latvijas Sarkanā krusta Bauskas komiteja un
Bauskas invalīdu biedrība, kuras telpas ēkā lieto uz patapinājuma līgumu pamata. Tā kā visas šīs
organizācijas saistītas ar sociālo jautājumu risināšanu, lietderīgi ir nodot ēku Dārza ielā 12B,
Bauskā pārvaldīšanā pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 21.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas
novēršanas likuma 6.2 panta trešo prim daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot 2013.gada 1.martā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” pārvaldīšanā pašvaldībai piederošo ēku Dārza ielā 12B, Bauskā,
būves kadastra apzīmējums 4001 004 0102 002.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaĜai paredzēt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Sociālais dienests” budžetā līdzekĜus ēkas Dārza ielā 12B, Bauskā pārvaldīšanai.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaĜai organizēt ēkas Dārza ielā 12B, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā
un sastādīt nodošanas pieĦemšanas aktu.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 8,
Bauskā nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības iestādei „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs”
Bauskas novada dome 2011.gada 24.novembrī pieĦēma lēmumu „Par telpu piešėiršanu
Bauskas Bērnu un jauniešu centram”. SaskaĦā ar šo lēmumu Bauskas novada pašvaldības
interešu izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” lietošanā tika piešėirtas
atsevišėas nedzīvojamās telpas pašvaldībai piederošajā ēkā Rīgas ielā 8, Bauskā bērnu un
jauniešu vokālās studijas „Miljons” un deju kopas „Mēmelīte” darbības nodrošināšanai.
2012.gadā nedzīvojamās telpās tika veikts kosmētiskais remonts. Lai nedzīvojamās telpas
turpmāk tiktu uzturētas kārtībā un apsaimniekotas, ir lietderīgi nodot nekustamo Rīgas ielā 8,
Bauskā pārvaldīšanā pašvaldības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas
novēršanas likuma 6.2panta trešo prim daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot 2013.gada 1.martā Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes
„Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” pārvaldīšanā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas iela 8, Bauskā, kas sastāv no zemesgabala 1253 m² platībā un divām ēkām ar būves
kadastra apzīmējumiem 4001 003 0035 001, 4001 003 0035 002.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaĜai paredzēt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes
„Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” budžetā līdzekĜus nekustamā īpašuma Rīgas ielā 8, Bauskā
pārvaldīšanai.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaĜai organizēt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 8, Bauskā nodošanu
pārvaldīšanā un sastādīt nodošanas pieĦemšanas aktu.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.11
Bauskas ielā 7, DāviĦu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta DāviĦu pagasta pārvaldes vēstule ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.11 Bauskas ielā 7, DāviĦi, DāviĦu
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot DāviĦu pagasta pārvaldes vēstuli un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.11, Bauskas ielā 7,
DāviĦi, DāviĦu pagastā ar platību 74,7 m². Dzīvoklis ir izīrēts E. S., un viĦa izteikusi vēlmi šo
dzīvokli iegūt īpašumā.
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viĦa
ăimenes loceklis, ja viĦš vēlas nopirkt dzīvokĜa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, DzīvokĜa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu, 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reăistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.11, Bauskas ielā 7, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 74,7 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, ar platību 3566 m²,
747/16978 domājamās daĜas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.11, Bauskas ielā
7, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 74,7 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, ar platību 3566 m², 747/16978 domājamās
daĜas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.4
Bauskas ielā 9, DāviĦu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemta DāviĦu pagasta pārvaldes vēstule ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.4 Bauskas ielā 9, DāviĦos, DāviĦu
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot DāviĦu pagasta pārvaldes vēstuli un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.4, Bauskas ielā 9,
DāviĦos, DāviĦu pagastā ar platību 59,4 m². Dzīvoklis ir izīrēts A. V. un viĦa izteikusi vēlmi šo
dzīvokli iegūt īpašumā.
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viĦa
ăimenes loceklis, ja viĦš vēlas nopirkt dzīvokĜa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu un 21.panta
pirmās daĜas 17.punktu, DzīvokĜa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daĜu, 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reăistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.4, Bauskas ielā 9, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 59,4 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0145, ar platību 2554 m²,
594/17167 domājamās daĜas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.4, Bauskas ielā
9, DāviĦi, DāviĦu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 59,4 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0145, ar platību 2554 m², 594/17167 domājamās
daĜas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās
telpas Mēmeles ielā 5, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēta nedzīvojamā telpa-bibliotēka Nr.600,
kuras platība ir 57,3 m², kadastra Nr.4001 900 3339 (turpmāk – Īpašums) nekustamajā īpašumā
Mēmeles ielā 5, Bauskā (kadastra Nr.4006 006 0017).
Īpašums reăistrēts Bauskas zemesgrāmatu nodaĜas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0015 4410-600.
Nekustamā īpašuma Mēmeles iela 5, Bauska, Bauskas nov. sastāvā ir zemesgabals
4287 m² platībā (kadastra apzīmējums 4001 006 0017) un daudzdzīvokĜu dzīvojamā māja (būves
kadastra apzīmējums 4001 006 0017 001) ar 7 dzīvokĜu īpašumiem.
Pašvaldībai piederošajā Īpašumā bija izvietota Codes pagasta bibliotēka, bet šobrīd
Īpašums netiek izmantots. Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai Īpašums nav
nepieciešams un tāpēc lietderīgi būtu to nodot atsavināšanai.
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 pirmo daĜu,
5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mēmeles
iela 5–600, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 900 3339, kura sastāvā ir nedzīvojamā
telpa – bibliotēka Nr.600 (kadastra apzīmējums 4001 006 0017 001 005) 57,3 m² platībā un
nekustamā īpašuma Mēmeles iela 5, Bauska, Bauskas nov. (kadastra Nr.4001 006 0017)
573/2820 kopīpašuma domājamās daĜas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums
4001 006 0017 001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 4001 006 0017).
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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Par nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līguma
pagarināšanu
Bauskas novada domē saĦemts Bauskas novada administratīvās ēkas Uzvaras ielā 6,
Bauskā nedzīvojamās telpa nomnieka – Lauku atbalsta dienesta Zemgales reăionālās
lauksaimniecības pārvaldes iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu
Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līguma termiĦu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līguma termiĦu ar Lauku atbalsta
dienesta Zemgales reăionālās lauksaimniecības pārvaldi par telpu nomu ēkā Uzvaras ielā 6,
Bauskā uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
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Par zemes vienību PlūdoĦa ielā 3, Bauskā
Valsts zemes dienests zemes vienību PlūdoĦa ielā 3, Bauskā, kadastra apzīmējums 4001
003 0076, ar platību 887 m² iekĜāvis rezerves zemes fondā. Ar Zemgales apgabaltiesas
2011.gada 22.decembra spriedumu lietā Nr. C06051508 Ilmaram Kārlim Lodenam tika
atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienības PlūdoĦa ielā 3, Bauskā daĜu 572 m² platībā. Lai
mantinieks varētu atgūt mantojamo zemi un ierakstīt to zemesgrāmatā, nepieciešams atdalīt
zemes vienības daĜu 315 m² platībā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam
zemesgabals 315 m² platībā atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā platība ir mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību un tam nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daĜas
4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura ir starpgagabals.
ĥemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daĜas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.a) punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daĜas 4.punktu un Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa saistošajiem
noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daĜa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atdalīt no zemes vienības PlūdoĦa ielā 3, Bauskā 887 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001
003 00076 zemesgabalu 315 m² platībā (saskaĦā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals).
2. Noteikt, ka atdalītais zemesgabals 315 m² platībā ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Atdalītajam zemesgabalam 315 m² platībā piešėirt nosaukumu „ PlūdoĦa iela 3A”.
4. Noteikt, ka paliekošā zemes vienība PlūdoĦa ielā 3, Bauskā, 572 m² platībā, kadastra
apzīmējums 4001 003 0076, ir Ilmaram Kārlim Lodenam saskaĦā ar Zemgales apgabaltiesas
2011.gada 22.decembra spriedumu lietā Nr. C06051508 mantojamā zeme (saskaĦā ar grafisko
pielikumu 2.zemesgabals).
5. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.

6. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai
nodaĜai sagatavot dokumentus un organizēt atdalītā Bauskas novada pašvaldības zemesgabala
PlūdoĦa ielā 3A, Bauskā uzmērīšanu un reăistrēšanu zemesgrāmatā.
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
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Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 26/1, Bauskā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvokĜu īpašnieku biedrībai
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 17.decembrī saĦemts biedrības „DzīvokĜu
īpašnieku biedrība D261” valdes locekĜu Valda KraukĜa un Voldemāra Billera iesniegums par
dzīvojamās mājas Dārza ielā 26/1, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokĜu
īpašnieku biedrībai.
Izskatot Valda KraukĜa un Voldemāra Billera iesniegumu, Bauskas novada dome
konstatēja:
Dzīvojamā mājā Dārza ielā 26/1, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0108 001 ir
45 dzīvokĜu īpašumi, no kuriem 41dzīvoklis privatizēts saskaĦā ar likumu „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Ir notikusi dzīvokĜu īpašnieku kopsapulce un dzīvokĜu
īpašnieki nolēmuši dibināt dzīvokĜu īpašnieku biedrību, kura uzĦemtos turpmāko mājas
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. UzĦēmumu reăistrā 2012.gada 21.novembrī ir reăistrēta
biedrība „DzīvokĜu īpašnieku biedrība D261”.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrībai, ir noteikta likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā.
Šā likuma 51.panta piektā daĜa nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas,
ja dzīvokĜu īpašnieku sabiedrība iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārĦemšanu un ir
ievēroti šādi nosacījumi:
dzīvokĜu īpašnieku sabiedrība izveidota, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daĜas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumu nodošanu attiecīgai dzīvokĜu īpašnieku sabiedrībai, dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrības statūti un apliecība par reăistrāciju UzĦēmuma reăistrā;
visi dzīvokĜu īpašnieku sabiedrības dalībnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
dzīvokĜu īpašnieku sabiedrības dalībnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā
mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestajā daĜā
noteikts, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrībai, kad izpildīti visi šā panta piektajā daĜā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas un pieĦemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada pašvaldībā ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Dārza ielā 26/1, Bauskā dzīvokĜu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokĜu īpašnieku
sabiedrības statūti un apliecība par reăistrāciju UzĦēmuma reăistrā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Nodot dzīvojamās mājas Dārza ielā 26/1, Bauskā un tai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala ar platību 1853 m² ( kadastra Nr. 4001 004 0108) pārvaldīšanas tiesības biedrībai
„DzīvokĜu īpašnieku biedrība D261”.
2.
Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bauskas namsaimnieks” valdes locekli
Jolantu Ėikuti sagatavot nekustamā īpašuma Dārza ielā 26/1, Bauskā nodošanas pieĦemšanas
aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
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Par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžetu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budžetu”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības 2013.gada budžetu” ar pielikumiem uz 55 lp.
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Par Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un
materiāli tehniskās bāzes modernizāciju
Lai nodrošinātu drošu mācību vidi izglītojamajiem, ierīkojot ugunsdzēsības un apsardzes
signalizācijas sistēmas, veiktu energoefektivitātes pasākumus iestādēs, kas Ĝautu samazināt
iestāžu siltumenerăijas un elektroenerăijas patēriĦu, kā arī, lai nodrošinātu izglītības iestādes ar
jauniem, moderniem pamatlīdzekĜiem, kas uzlabotu mācību procesa kvalitāti izglītības iestādēs
un uzlabotu šo iestāžu infrastruktūru, atbilstoši mūsdienu prasībām, saskaĦā ar Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna 2009.- 2013. gadam
pamatnostādnēm,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
2013.gadā atbalstīt un izsludināt iepirkumus šādām aktivitātēm Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāžu drošības, infrastruktūras uzlabošanas un materiāli tehniskās bāzes
modernizācijai, nosakot atbildīgās personas un termiĦus šo aktivitāšu īstenošanā:
1.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziĦošanas sistēmas (turpmāk – UAS), apsardzes
signalizācijas sistēmas (turpmāk - AS), kā arī trauksmes balss izziĦošanas sistēmas (turpmāk
– TBS) ierīkošanu izglītības iestādēs, pamatojoties uz AS „STA Grupa” izstrādātajām
vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartēm un ierīkošanas izmaksu kalkulāciju
Ls 352 115 (trīs simti piecdesmit divi tūkstoši simt piecpadsmit latu) apmērā:

1.1. UAS, AS un TBS ierīkošanai iestādē „Bauskas 2.vidusskola” Ls 73 707 (septiĦdesmit trīs
tūkstoši septiĦi simti septiĦi lati);
1.2. AS ierīkošanai iestādē „Pasaulīte” Ls 11 358 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit
astoĦi lati);
1.3. UAS, AS un TBS ierīkošanai, videonovērošanas sistēmas ierīkošanai iestādē „Zīlīte”
Ls 34 314 (trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti četrpadsmit lati);
1.4. UAS un AS ierīkošanai iestādē „Bauskas pilsētas pamatskola” Ls 34 469 (trīsdesmit četri
tūkstoši četri simti sešdesmit deviĦi lati);
1.5. UAS, AS un TBS ierīkošanai iestādēs „Bauskas sākumskola” un „Bauskas Valsts
ăimnāzija” Ls 51 019 (piecdesmit viens tūkstotis deviĦpadsmit lati);

1.6. AS ierīkošanai iestādē „Codes pamatskola” Ls 5 575 (pieci tūkstoši pieci simti
septiĦdesmit pieci lati);
1.7. UAS un AS ierīkošanai iestādes „Griėu pamatskola” struktūrvienībā „DzirnaviĦas”
Ls 8 377 (astoĦi tūkstoši trīs simti septiĦdesmit septiĦi lati);
1.8. UAS un AS ierīkošanai iestādē „MežgaĜu pamatskola” un tās pirmsskolas izglītības ēkā
Ls 15 359 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit deviĦi lati);
1.9. UAS un AS ierīkošanai iestādē „Mežotnes pamatskola” Ls 14 913 (četrpadsmit tūkstoši
deviĦi simti trīspadsmit lati);
1.10. UAS un AS ierīkošanai iestādē „Ozolaines pamatskola” Ls 13 659 (trīspadsmit tūkstoši
seši simti piecdesmit deviĦi lati);
1.11. UAS un AS ierīkošanai iestādē „Uzvaras vidusskola” un tās struktūrvienībā „Lācītis”
Ls 52 425 (piecdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit pieci lati);
1.12. UAS un AS ierīkošanai iestādē „Vecsaules pamatskola” Ls 12 465 (divpadsmit tūkstoši
četri simti sešdesmit pieci lati);
1.13. UAS un AS ierīkošanai iestādē „Īslīces vidusskola” Ls 24 475 (divdesmit četri tūkstoši
četri simti septiĦdesmit pieci lati).
2.

Izglītības iestāžu infrastruktūras vienkāršotās renovācijas remontdarbus Ls 326 620
(trīs simti divdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit latu) apmērā:

2.1. iestādes „Mežotnes internātvidusskola” mācību telpu vienkāršotai renovācijai Ls 4 486
(četri tūkstoši četri simti astoĦdesmit seši lati);
2.2. iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” kāpĦu telpu vienkāršotai renovācijai ēkā
Rīgas ielā 8, Bauskā, Ls 6 043 (seši tūkstoši četrdesmit trīs lati);
2.3. iestādes „Bauskas Valsts ăimnāzija” 1.stāva vestibila telpu vienkāršotai renovācijai
Ls 12 810 (divpadsmit tūkstoši astoĦi simti desmit latu);
2.4. iestādes „Bauskas Mūzikas skola” mācību telpu, WC mezglu, ēkas ieejas kāpĦu
vienkāršotai renovācijai Ls 9 243 (deviĦi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs lati);
2.5. iestādes „Pasaulīte” 3.stāva zāles, 7. un 8. grupiĦas telpu, kā arī virtuves telpu vienkāršotai
renovācijai Ls 60 021 (sešdesmit tūkstoši divdesmit viens lats);
2.6. iestādes „Zīlīte” ēkas PlūdoĦa ielā 60, Bauskā, virtuves telpu vienkāršotai renovācijai un
kanalizācijas sistēmas remontdarbiem Ls 10 607 (desmit tūkstoši seši simti septiĦi lati);
2.7. iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” mācību kabineta Nr.327, vecā korpusa 3.stāva
gaiteĦa un aktu zāles, palīg kāpĦu telpu, pārejas no vecā korpusa uz jauno vienkāršotai
renovācijai Ls 44 665 (četrdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit pieci lati);
2.8. iestādes „Bauskas sākumskola” PlūdoĦa namiĦa apkures ierīkošanai un telpu vienkāršotai
renovācijai Ls 4 850 (četri tūkstoši astoĦi simti piecdesmit latu);
2.9. iestādes „Griėu pamatskola” struktūrvienības „DzirnaviĦas” WC telpu vienkāršotai
renovācijai, struktūrvienības „Mūsa” ēkas logu nomaiĦai un apkures sistēmas skursteĦa
remontdarbiem Ls 3 864 (trīs tūkstoši astoĦi simti sešdesmit četri lati);
2.10. iestādes „Griėu pamatskola” malkas glabātuves ar jumtu izbūvei Ls 6 932 (seši tūkstoši
deviĦi simti trīsdesmit divi lati);
2.11. iestādes „MežgaĜu pamatskola” akas pie sūkĦu mājas izbūvei Ls 717 (septiĦi simti
septiĦpadsmit lati);
2.12. iestādes „Ozolaines pamatskola” pirmsskolas grupas telpu iekārtošanai, WC mezglu un
rotaĜu laukuma nožogojuma ierīkošanai Ls 12 042 (divpadsmit tūkstoši četrdesmit divi
lati);
2.13. iestādes „Uzvaras vidusskola” PVC logu un durvju izbūvei skolas ēkā Ls 106 484 (simt
seši tūkstoši četri simti astoĦdesmit četri lati);
2.14. iestādes „Vecsaules pamatskola” apkures sistēmas rekonstrukcijai pamatskolas bibliotēkas
ēkā, virtuves ēdamzāles un WC telpu vienkāršotai renovācijai, PVC logu iebūvei
pirmsskolas 2-4.gadīgo grupiĦas telpās, pirmsskolas grupas rotaĜu laukumu nožogojuma
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ierīkošanai Vecsaules pamatskolā un struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola”, kā arī
Vecsaules pamatskolas ēkas 2.stāva aktu zāles vienkāršotai renovācijai Ls 43 856
(četrdesmit trīs tūkstoši astoĦi simti piecdesmit seši lati);
3.

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu,
pamatlīdzekĜu iegādi Ls 34 037 (trīsdesmit četri tūkstoši trīsdesmit septiĦi lati) apmērā:
3.1. iestādei „Bauskas 2.vidusskola” trenažiera iegādei Ls 400 (četri simti latu);
3.2. iestādei „Bauskas Valsts ăimnāzija” trenažiera iegādei Ls 1000 (viens tūkstotis latu);
3.3. iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”:
3.3.1. brīvās cīĦas paklāja iegādei Ls 1 260 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit latu);
3.3.2. augstlēkšanas pārvietojamā paklāja ar statīvu un pārvalku iegādei Ls 7 500 (septiĦi
tūkstoši pieci simti latu);
3.4. iestādei „Bauskas Mākslas skola” keramikas virpas iegādei Ls 550 (pieci simti piecdesmit
latu);
3.5. iestādei „Bauskas Mūzikas skola”:
3.5.1. sitamo instrumentu YAMAHA Marimba YM1430 iegādei Ls 2 410 (divi tūkstoši
četri simti desmit latu);
3.5.2. YAMAHA bungu komplekta iegādei Ls 690 (seši simti deviĦdesmit latu);
3.5.3. akordeona „Weltmeistar” iegādei Ls 700 (septiĦi simti latu);
3.5.4. ritma instrumentu komplekta iegādei Ls 193 (viens simts deviĦdesmit trīs lati);
3.5.5. pašgājēja mauriĦa pĜaujmašīnas iegādei Ls 265 (divi simti sešdesmit pieci lati);
3.6. iestādei „Pasaulīte”:
3.6.1. 16 bērnu gultiĦu iegādei Ls 4 224 (četri tūkstoši divi simti divdesmit četri lati);
3.6.2. trauku skapja iegādei Ls 416 (četri simti sešpadsmit lati);
3.6.3. mauriĦa pĜāvēja iegādei Ls 300 (trīs simti sešpadsmit latu);
3.6.4. baktericīdās lampas iegādei Ls 360 (trīs simti sešdesmit latu);
3.7. iestādei „Zīlīte”:
3.7.1. 2 konvekcijas krāšĦu virtuvēm iegādei Ls 4 000 (četri tūkstoši latu);
3.7.2. 2 ledusskapju ar tilpumu 700 l iegādei Ls 2 420 (divi tūkstoši četri simti divdesmit
latu);
3.7.3. medicīnas svaru iegādei Ls 240 (divi simti četrdesmit latu);
3.7.4. baktericīdās lampas iegādei Ls 300 (trīs simti lati);
3.8. iestādei „Codes pamatskola” augstlēkšanas paklāja ar statīvu un pārvalku iegādei Ls 2 080
(divi tūkstoši astoĦdesmit latu);
3.9. iestādei „Griėu pamatskola”:
3.9.1. videonovērošanas sistēmas (4 videokameras un rakstoša iekārta) iegādei Ls 350
(trīs simti piecdesmit latu);
3.9.2. nerūsējoša tērauda galda ar izlietnēm virtuvē iegādei Ls 513 (pieci simti trīspadsmit
lati);
3.10. iestādei „Vecsaule pamatskola” pašgājēja zāles pĜāvēja-traktora iegādei Ls 1 200 (viens
tūkstotis divi simti latu);
3.11. iestādei „Īslīces vidusskola”:
3.11.1. videonovērošanas sistēmas (4 videokameras un rakstoša iekārta) iegādei Ls 350
(trīs simti piecdesmit latu);
3.11.2. augstlēkšanas paklāja ar statīvu un pārvalku iegādei Ls 2 080 (divi tūkstoši
astoĦdesmit latu);
3.11.3. atspēriena dēĜa iegādei Ls 236 (divi simti trīsdesmit seši lati).
4.

Uzdot šā lēmuma 1.–3. punktā minēto izglītības iestāžu vadītājiem, ievērojot lēmuma
turpmākajos punktos minētos termiĦus, sadarbībā ar iestādi „Bauskas novada Izglītības
pārvalde” un iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimniecisko nodaĜu sagatavot
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vienkāršotās renovācijas būvdarbu specifikācijas, tehnisko dokumentāciju un iegādājamo
pamatlīdzekĜu tehniskās specifikācijas (turpmāk – Dokumentācija).
5. Noteikt, ka Dokumentācija izglītības iestāžu vadītājiem jāsaskaĦo ar iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” vadītāja vietnieku Aleksandru Novicki un iestādes „Bauskas
novada administrācija” Saimnieciskās nodaĜas vadītāju Jāni Kalinku.
6. Uzdot iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītāja vietniekam Aleksandram
Novickim iesniegt Dokumentāciju iepirkumu izsludināšanai iestādes „Bauskas novada
administrācija” Iepirkumu nodaĜā šādos termiĦos:
6.1. UAS, AS, kā arī TBS ierīkošanas darbu tehniskās specifikācijas, tajā skaitā
AS „STA Grupa” izstrādātās vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes elektroniskā
formātā līdz 2013.gada 11.februārim;
6.2. tehniskās specifikācijas pamatlīdzekĜu iegādei izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
atjaunošanai līdz 2013.gada 18.februārim.
6.3. iestāžu infrastruktūras vienkāršotās renovācijas būvdarbu specifikācijas un tehnisko
dokumentāciju līdz 2013.gada 25.februārim.
7.

Noteikt, ka Dokumentācijā izglītības iestāžu vadītājiem ir jānorāda iestādes atbildīgās
personas par tehniskās specifikācijas jautājumiem, līgumsaistību izpildi un plānotie līgumu
izpildes termiĦi.

8.

Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaĜas vadītājam Andrim
Rācenim izsludināt iepirkumus šādos termiĦos:
8.1. UAS, AS un TBS ierīkošanas darbu iepirkumus līdz 2013.gada 15.februārim;
8.2. izglītības iestāžu infrastruktūras vienkāršotās renovācijas būvdarbu iepirkumus līdz
2013.gada 1.martam;
8.3. iepirkumus izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un pamatlīdzekĜu
iegādēm līdz 2013.gada 8.martam.
9.

Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai pēc iepirkumu
procedūru noslēgšanās nodrošināt lēmuma projekta sagatavošanu aizĦēmuma saĦemšanai
aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērā.
10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Jānim Feldmanim.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS
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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 SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 31.janvārī

prot.Nr.2, 49.p.

Par dalību projektā „Deinstitucionalizācija un individuālā budžeta
pieejas ieviešana sociālo pakalpojumu sniegšanā
bērniem ar garīga rakstura traucējumiem”
Lai attīstītu individuāli plānotus, alternatīvus sociālos pakalpojumus ăimenēm, kurās ir
bērni invalīdi, un kuru ietekme gan uz klienta dzīves kvalitāti, gan pakalpojumu izmaksu
efektivitāti ir konkrēti izmērāma un ilgtermiĦā novērš risku bērnam nonākt ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” ir
izvērtējusi Labklājības ministrijas piedāvājumu iesaistīties projektā „Deinstitucionalizācija un
individuālā budžeta pieejas ieviešana sociālo pakalpojumu sniegšanā bērniem ar garīga rakstura
traucējumiem”, kuru plānots sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai līdz 13.02.2013. un kas
paredz sociālās politikas eksperimenta veikšanu. Tas nozīmē, ka ar projekta palīdzību tiek
nodrošināta inovatīva pieeja klienta individuālo sociālo vajadzību apmierināšanā, iesaistot
projektā nelielu mērėgrupu (5 ăimenes) un aktivitāšu ietekmes tiek mērītas.
Projekta specifiskais mērėis ir novērtēt individuālo budžetu (IB) pieejas efektivitāti,
sniedzot atbalstu ăimenēm ar bērniem ar garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 6
gadiem, kur IB ir jaunais alternatīvais sociālais pakalpojums.
Bauskas novadā ir pieejama nepieciešamā mērėgrupa gan pirmsskolas izglītības iestādēs,
gan ăimenēs, nepieciešamie speciālistu resursi un vieta pakalpojumu sniegšanai.
ĥemot vērā augstākminēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.ZeltiĦš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
atbalstīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” dalību
Labklājības ministrijas projektā „Deinstitucionalizācija un individuālā budžeta pieejas ieviešana
sociālo pakalpojumu sniegšanā bērniem ar garīga rakstura traucējumiem”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

