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Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas
un atlīdzības sistēmas darba grupas darba rezultātiem
Bauskas novada dome 2013.gada 7.augustā pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu”. Ar
iepriekšminēto lēmumu izveidotajai darba grupai tika noteikts darbības termiņš – 2013.gada
31.decembris un noteikti šādi uzdevumi:
1)
pastāvīgi pārbaudīt Bauskas novada pašvaldības pārvaldes institucionālo sistēmu,
izvērtējot funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā
regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma
izmantošanu un iesniegt domei priekšlikumus par tās pilnveidošanu;
2)
trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt domei Bauskas novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma projektu;
3)
trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt domei dokumenta projektu par Bauskas
novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amatu klasifikāciju atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, ievērojot
amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas, kā arī amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas
pakāpes;
4)
izskatīt jautājumus un iesniegt domei priekšlikumus par jaunu amata vienību
izveidošanu vai esošo likvidēšanu.
Darba grupa savā darbības laikā ir izpildījusi šādus noteiktos uzdevumus:
1)
pārbaudījusi Bauskas novada pašvaldības pārvaldes institucionālo sistēmu,
izvērtējot funkciju apjomu, izskatījusi jautājumus par jaunu amata vienību izveidošanu
un likvidēšanu, izņemot pašvaldības izglītības iestādēs. Iepriekšminētā rezultātā ir
mainīta Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” struktūra,
veikta Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” funkciju
decentralizācija, nododot Bauskas novada pagastu kultūras darba organizatoru
uzdevumus un pienākumus Bauskas novada pagastu pārvalžu pārziņā.
2)
izstrādājusi un iesniegusi domei Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu, apstiprinātu Bauskas novada domes 2013.gada
28.novembra sēdē;
3)
izstrādājusi un iesniegusi domei apstiprināšanai Bauskas novada pašvaldības
iestāžu (izņemot izglītības iestāžu) amatpersonu (darbinieku) amatu klasifikācijas
apkopojumu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogam, ievērojot amatiem atbilstošās mēnešalgu grupas, kā arī amatpersonu
(darbinieku) kvalifikācijas pakāpes. Iestāžu nolikumi ar amatu sarakstiem pielikumā
apstiprināti Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdē.

Darba grupa konstatējusi, ka izvirzītie uzdevumi nav veikti pilnībā, un darbs pie Bauskas
novada pašvaldības iestāžu vienotas atlīdzības sistēmas sakārtošanas turpināms 2014.gadā.
Ievērojot minētos apstākļus, nepieciešams izveidot darba grupu Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas pilnveidošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Bauskas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, A.Spriņķe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis),
nolemj:
1. Izveidot Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas
pilnveidošanas darba grupu šādā sastāvā:
1.1. darba grupas vadītājs:
Raitis Ābelnieks – Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
1.2. darba grupas locekļi:
Rudīte Čakāne – Bauskas novada domes deputāte
Jānis Feldmanis – Bauskas novada domes deputāts
Daira Jātniece – Bauskas novada domes deputāte
Līga Juberte – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” personāla
speciāliste;
Zaiga Kārkliņa – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomiste;
Mārīte Ķikure – Bauskas novada domes deputāte
Modris Mākulēns - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Juridiskās nodaļas vadītājs;
Aleksandrs Novickis – Bauskas novada domes deputāts
Ineta Ruhocka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece.
2. Noteikt darba grupai šādus uzdevumus:
2.1. izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, tai skaitā izglītības iestāžu darbiniekiem;
2.2. izstrādāt Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku, tai skaitā izglītības iestāžu
darbinieku, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta, novērtēšanas un materiālās
stimulēšanas sistēmu.
3. Noteikt darba grupas darbības termiņu – 2014.gada 30.jūnijs.
4. Noteikt šādus darba grupas darbības pamatprincipus:
4.1. darba grupas sēdes darba grupas vadītājs sasauc pēc vajadzības;
4.2. darba grupas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no darba grupas locekļiem;
4.3. lēmumus darba grupa pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis sadalās līdzīgi,
izšķirošā balss lēmuma pieņemšanā ir darba grupas vadītājam;
4.4. darba grupas sēdes tiek protokolētas un to nodrošina iestādes „Bauskas novada
administrācija” Kanceleja.
4.5. darba grupas vadītājs lēmuma 2.punktā minēto uzdevumu izpildei var pieaicināt citus
speciālistus un ekspertus.
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Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.Tormanes 2013.gada 10.decembra iesniegumu Nr.88 „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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumus ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām par Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reăiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu un finansēšanu minēto novadu pašvaldību bibliotēkās 2014.gadā saskaĦā ar
pievienotajiem līgumu projektiem.
Pielikumā: Līgumu projekti ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām ar pielikumiem uz
10 lp.
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Par pamatlīdzekĜu un mazvērtīgā inventāra nodošanu bez atlīdzības
Rundāles, Iecavas, Vecumnieku, Neretas, Kokneses, Jaunjelgavas, Skrīveru
un PĜaviĦu novadu pašvaldībām
2007.gada 1.jūnijā Bauskas rajona padome un valsts aăentūra „Centrālā finanšu un
līgumu aăentūra” noslēdza līgumu Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.3.2./000026/011 „Par
atklāta konkursa projekta ieviešanu un Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansējuma
piešėiršanu”. 2007.gadā šā projekta realizācijas ietvaros tika iegādāti pamatlīdzekĜi un
mazvērtīgais inventārs Publisko interneta pieejas punktu izveidei Bauskas un Aizkraukles
rajonos sākotnējā vērtībā Ls 126 332,81 (viens simts divdesmit seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit
divi lati un 81 santīms).
Atbilstoši Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas plānam projekta dokumentācija un
manta 2009.gada 31.augustā tika nodota Bauskas novada pašvaldībai. PamatlīdzekĜi un
mazvērtīgais inventārs, kas iepirkti daĜēji izmantojot Eiropas Reăionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu, pēc projekta pārĦemšanas bija Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” grāmatvedības uzskaitē.
PārĦemot projektu, Bauskas novada pašvaldībai bija pienākums kopīgi ar projekta
partneriem uzturēt projekta laikā izveidotos 20 piekĜuves punktus vismaz 5 gadus pēc projekta
beigām, tas ir, līdz 2013.gada 30.augustam, nodrošinot bezmaksas pieeju interneta piekĜuves
punktiem. Projekta nosacījumi paredzēja, ka līdz 2013.gada 30.augustam materiālās vērtības,
kas radītas vai iepirktas, daĜēji vai pilnībā izmantojot Eiropas reăionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu, nedrīkstēja atsavināt, nodot citiem īpašniekiem vai norakstīt.
Pēc projekta īstenošanas beigām ir pagājuši 5 gadi, līdz ar to Bauskas novada pašvaldībai
ir tiesības atsavināt, nodot citam īpašniekam projekta ietvaros iegādātos pamatlīdzekĜus un
mazvērtīgo inventāru.
IlgtermiĦa aktīvu bilancē uzrāda tikai viena iestāde, vadoties pēc ekonomiskās būtības,
kas nosaka, ka ilgtermiĦa aktīvu atzīst iestāde, kas izmanto attiecīgo ilgtermiĦa aktīvu savu
funkciju izpildes nodrošināšanai vai administratīviem mērėiem, pakalpojumu sniegšanai, preču
piegādei, uzĦemoties ar šo ilgtermiĦa aktīvu saistītos riskus.
Ievērojot iepriekš minētos apstākĜus, ir lietderīgi nodot bez atlīdzības Iecavas, Rundāles,
Vecumnieku, Neretas, Kokneses, Jaunjelgavas, Skrīveru un PĜaviĦu novadu pašvaldībām
pamatlīdzekĜus un mazvērtīgo inventāru, kurus tās izmanto.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daĜu un 43.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:

1. Nodot bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldībai pamatlīdzekĜus iegādes vērtībā
Ls 17106,79, atlikušajā bilances vērtībā Ls 889,28 un mazvērtīgo inventāru Ls 682,04
saskaĦā ar 1.pielikumu.
2. Nodot bez atlīdzības Iecavas novada pašvaldībai pamatlīdzekĜus iegādes vērtībā Ls 7107,96,
atlikušajā bilances vērtībā Ls 415,68 un mazvērtīgo inventāru Ls 343,38 saskaĦā ar
2.pielikumu.
3. Nodot bez atlīdzības Vecumnieku novada pašvaldībai pamatlīdzekĜus iegādes vērtībā
Ls 16190,94, atlikušajā bilances vērtībā Ls 727,44 un mazvērtīgo inventāru Ls 682,04
saskaĦā ar 3.pielikumu.
4. Nodot bez atlīdzības Neretas novada pašvaldībai pamatlīdzekĜus iegādes vērtībā Ls 5015,64,
atlikušajā bilances vērtībā Ls 396,75 un mazvērtīgo inventāru Ls 204,14 saskaĦā ar
4.pielikumu.
5. Nodot bez atlīdzības Kokneses novada pašvaldībai pamatlīdzekĜus iegādes vērtībā Ls
6081,37, atlikušajā bilances vērtībā Ls 311,76 un mazvērtīgo inventāru Ls 273,76 saskaĦā ar
5.pielikumu.
6. Nodot bez atlīdzības Jaunjelgavas novada pašvaldībai pamatlīdzekĜus iegādes vērtībā
Ls 21023,63, atlikušajā bilances vērtībā Ls 1329,76 un mazvērtīgo inventāru Ls 960,52
saskaĦā ar 6.pielikumu.
7. Nodot bez atlīdzības Skrīveru novada pašvaldībai pamatlīdzekĜus iegādes vērtībā Ls 7107,96,
atlikušajā bilances vērtībā Ls 415,68 un mazvērtīgo inventāru Ls 343,38 saskaĦā ar
7.pielikumu.
8. Nodot bez atlīdzības PĜaviĦu novada pašvaldībai pamatlīdzekĜus iegādes vērtībā Ls 6081,37,
atlikušajā bilances vērtībā Ls 311,76 un mazvērtīgo inventāru Ls 273,76 saskaĦā ar
8.pielikumu.
9. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam organizēt materiālo
vērtību nodošanu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Alvim
Feldmanim.
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Par finansējuma piešėiršanu biedrībai „MāmiĦu klubs „Stīga””
projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 29.novembrī saĦemts biedrības „MāmiĦu klubs
„Stīga”” projekta pieteikums „Ziemassvētku ieskaĦas koncerts „Lai iedegas sveces”. Projekta
mērėis ir veicināt kulturālas un izglītotas sabiedrības attīstību, liekot uzsvaru uz
maznodrošinātajām, sociālā riska un daudzbērnu ăimenēm.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada
domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”
4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.
2.

Atbalstīt biedrības „MāmiĦu klubs „Stīga”” iesniegto projektu „Ziemassvētku ieskaĦas
koncerts „Lai iedegas sveces”” un piešėirt tā realizācijai Ls 320 (trīs simti divdesmit latu).
Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekĜiem sadaĜā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Sporta centrs ,,Mēmele””
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs ,,Mēmele”” direktors Zintis Alksnis
2013.gada 9.decembra iesniegumā informē, ka, izvērtējot atlikušos iestādes finanšu līdzekĜus
iestādes budžetā š.g. decembrī, ir nepieciešami papildu finanšu līdzekĜi Ls 1993 apmērā
norēėiniem ar AS „Latvijas Gāze” par patērēto dabasgāzi siltumapgādei.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu Ls 1319 (viens tūkstotis trīs simti deviĦpadsmit lati) un budžeta līdzekĜu atlikuma
gada beigās Ls 674 (seši simti septiĦdesmit četri lati) Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Sporta centrs ”Mēmele” norēėiniem par patērēto dabasgāzi.
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Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumā „Par
līdzfinansējumu projektam „Kultūras tradīciju saglabāšana un attīstība
Bauskas novadā”
2013.gada 29.augustā Bauskas novada dome pieĦēma lēmumu „Par līdzfinansējumu
projektam „Kultūras tradīciju saglabāšana un attīstība Bauskas novadā”, kas paredz nodrošināt
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, jeb Ls
667,48 no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās.
Projektā paredzētie darbi – iegādāties mūzikas instrumentus Bauskas novada pūtēju
orėestrim „Bauska”, izgatavot tērpus senioru žanra kopai „Vēlreiz”, Bauskas pilsētas
pamatskolas 7.–9.klašu deju kolektīvam, vidējās paaudzes deju kolektīvam „BiguĜi” un
Vecsaules pagasta sieviešu korim „Skalve”.
2013.gada 6.decembrī Bauskas novada dome saĦēma biedrības „Par pozitīvu sabiedrību”
iesniegumu, kurā lūgts ieskaitīt biedrības Valsts kases kontā Bauskas novada domes
līdzfinansējuma daĜu Ls 667,48 un papildu finansējumu Ls 197,35 sakarā ar cenu pieaugumu
laika periodā no projekta iesnieguma sagatavošanas līdz Lauku atbalsta dienesta lēmuma
saĦemšanai mūzikas instrumentu iegādei Bauskas novada pūtēju orėestrim „Bauska”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 29.maija lēmumā „Par līdzfinansējumu
projektam „Kultūras tradīciju saglabāšana un attīstība Bauskas novadā” grozījumu un izteikt
lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 10 % no attiecināmajām izmaksām,
jeb Ls 667,48 un neattiecināmās izmaksas Ls 197,35, kas kopā ir Ls 864,83 no Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās.”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

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 19.decembrī

prot.Nr.13, 7.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa noteikumos
Nr.10 „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas
kārtība”
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, 41.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa noteikumos Nr.10 „Bauskas novada
amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība ” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 6.2.apakšpunktu aiz skaitĜa „14.4” ar skaitli „14.5”;
1.2. izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.1. tautas deju kolektīvi, kori, amatierteātri, orėestris, folkloras kopas, tautas fotostudija par
skatē iegūto vērtējumu „Par piedalīšanos” – 192 euro; par skatē iegūto III pakāpi – 199 euro; par
skatē iegūto II pakāpi – 206 euro; par skatē iegūto I pakāpi – 213 euro; koncertmeistari,
kormeistari, repetitori – 166 euro.”
1.3. izteikt 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.2. vokālie ansambĜi; vadītāji sociāli nozīmīgām kolektīvu grupām (bērni, jaunieši, seniori) par
skatē iegūto vērtējumu „Par piedalīšanos” –135 euro; par skatē iegūto III pakāpi – 142 euro; par
skatē iegūto II pakāpi – 149 euro; par skatē iegūto I pakāpi –156 euro”;
1.4. aizstāt 8.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 45,00” ar skaitli un vārdu „64 euro”.
2. Izteikt noteikumu 1.pielikumu un 4.pielikumu jaunā redakcijā saskaĦā ar pielikumiem.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Pielikumā: noteikumu 1.un 4.pielikums uz 2 lp.
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Par atlīdzības piešėiršanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem
Bauskas Kultūras centrā saĦemtas amatierkolektīvu vadītāju kolektīvu darbības atskaites
par 2013.gadu un iesniegumi par finansējuma piešėiršanu amatierkolektīviem.
Ievērojot amatierkolektīvu izvērtēšanas rezultātus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa
noteikumu Nr.10 „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas
kārtība” 23.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noteikt atlīdzību jaundibinātajiem amatierkolektīviem:
1.1. Vecsaules pagastā: Jaunsaules līnijdejotāju vadītājam 64 euro (līguma darbības laiks 8
mēneši); sieviešu kora „Skalve” kormeistaram 166 euro (līguma darbības laiks 10 mēneši);
1.2. Gailīšu pagastā: bērnu vokālā ansambĜa „Varavīksne” vadītājam 135 euro (līguma
darbības laiks 8 mēneši); Uzvaras amatierteātra vadītājam 206 euro (līguma darbības laiks
10 mēneši);
1.3. Brunavas pagastā: deju kolektīva „Rota” vadītājam 64 euro (līguma darbības laiks 10
mēneši); bērnu vokālā ansambĜa „Tirli Bums” vadītājam 135 euro (līguma darbības laiks 8
mēneši);
1.4. Mežotnes pagastā: aušanas pulciĦa „Vēverīši” vadītājam 64 euro (līguma darbības laiks
8 mēneši);
1.5. Bauskas Kultūras centrā: vokālā ansambĜa „Eliksīrs” vadītājam 149 euro (līguma
darbības laiks 11 mēneši).
2. Noteikt atlīdzību Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem saskaĦā
ar pielikumu „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība
2014.gadā”.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2014.gadā” uz 2
lp.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs”
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” norēėiniem par patērēto
dabasgāzi siltumapgādei, izvērtējot atlikušos līdzekĜus iestādes budžetā š.g.decembrī, ir
nepieciešami papildu finanšu līdzekĜi Ls 2 857,12.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 5.punktu, „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda līdzekĜiem papildu
finansējumu Ls 2857 apmērā Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs”
norēėiniem par patērēto dabasgāzi.
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Par finansējumu biedrības „Relax” organizēto sporta deju sacensību
nodrošināšanai
Bauskas Kultūras centrā 2013.gada 29.novembrī saĦemts biedrības „Relax” iesniegums,
kurā izteikts lūgums piešėirt finansējumu tradicionālo sporta deju sacensību organizēšanai, kas
notiks 2014.gada 1.martā Īslīces kultūras namā. Pasākuma kopējās izmaksas atbilstoši izdevumu
tāmei ir Ls 550.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atbalstīt tradicionālo sporta deju sacensību organizēšanu, piešėirot biedrībai „Relax”
finansējumu 427 euro (Ls 300) apmērā.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam, paredzēt finansējumu 427 euro
iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” biedrības „Relax” sporta deju sacensību organizēšanai.
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Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Pamūšas speciālā
internātpamatskola” attīstības plāna 2013./2014.–2015./2016. mācību gadam
saskaĦošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
SaskaĦot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Pamūšas speciālā internātpamatskola”
attīstības plānu 2013./2014.–2015./2016.mācību gadam saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Pamūšas
internātpamatskola” attīstības plāns 2013./2014.–2015./2016. mācību gadam uz 41 lp.
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Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju
un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagoga darba samaksas noteikumi” 5.,
6.punktu, 7.1.apakšpunktu un 10.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēėina un sadala valsts budžeta mērėdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Novickis, A.SpriĦėe),
nolemj:
laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam noteikt:
1. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ăimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griėu pamatskola
MežgaĜu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mākslas skola

Izglītojamo skaits
02.09.2013.
332
549
331
251
285
360
146
190
125
123
109
184
259
360
609
121

Darba algas
likme euro
894
970
886
872
892
902
767
855
773
793
785
847
845
869
919
771

Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola

164
607
94
50

828
847
839
797

2. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas
likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ăimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griėu pamatskola
MežgaĜu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola

Darba algas likme
euro
661
718
656
645
660
668
568
633
572
586
581
626
625
643
680
613
626
621
590

3. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu struktūrvienību vadītāju mēneša darba
algas likmes:
Izglītības iestāde
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
MežgaĜu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Darba algas likme
euro
621
611
541
593
592
609

4. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes:
Nr.
p.k.
1.

Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
Izglītības metodiėis

Pedagoăiskais darba stāžs (gados)
mazāks par 5 no 5 līdz 10
lielāks par 10
Darba algas likme euro
470
477
484

2

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Pedagogs izglītības iestādē ar
izglītojamo skaitu klasē vai
grupā līdz 14 (ieskaitot)
izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
izglītojamo skaitu klasē vai
grupā no 15 līdz 19 (ieskaitot)
izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
izglītojamo skaitu klasē vai
grupā 20 un vairāk
izglītojamie
Interešu izglītības pedagogs
Pedagogs internātskolā
Profesionālās ievirzes
izglītības pedagogs

413

420

427

448

455

462

455

462

470

398
398

406
406

413
413

398

406

413

5. Pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību, noteikt
piemaksu 71 euro apmērā pie mēneša darba algas.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos
Nr.28 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata
vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 3.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Novickis, A.SpriĦėe),
nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos Nr.28 „Par kārtību,
kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) pedagogu amata
vienību saraksts (5-6 gadus vecu bērnu grupās)
Amata nosaukums
Pirmsskolas izglītības skolotājs
(atbilstoši izglītības grupas darba
laikam)
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Pirmsskolas izglītības fiziskās
attīstības skolotājs
Speciālās valodas attīstības
pirmsskolas izglītības skolotājs vai
skolotājs logopēds
Psihologs
Kopā

Izglītojamo skaits grupā
8-14
15 un vairāk
1

2

0,05

0,1

0,05

0,1

0,05

0,1

0,05
1,2

0,05
2,35

1.2. izteikt noteikumu 4.pielikumu šādā redakcijā:

Bauskas novada pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības programmu grupu
pedagogu amata vienību saraksts, ko finansē no valsts mērėdotācijas
Izglītojamo skaits grupā
8-12
13 un vairāk
2
1

Amata nosaukums
Pirmsskolas izglītības skolotājs
(atbilstoši izglītības grupas darba
laikam)
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Pirmsskolas izglītības fiziskās
attīstības skolotājs
Speciālās valodas attīstības
pirmsskolas izglītības skolotājs vai
skolotājs logopēds
Psihologs
Kopā

0,05

0,1

0,05

0,1

0,1

0,2

0,05
1,25

0,05
2,45

Bauskas novada pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības programmu grupu
pedagogu amata vienību saraksts, ko finansē no pašvaldības budžeta
Izglītojamo skaits grupā
8-12
13 un vairāk

Amata nosaukums
Pirmsskolas izglītības skolotājs
(atbilstoši izglītības grupas darba
laikam)
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Pirmsskolas izglītības fiziskās
attīstības skolotājs
Speciālās valodas attīstības
pirmsskolas izglītības skolotājs vai
skolotājs logopēds
Psihologs
Kopā

0,5

0

0,05

0,05

0,05

0,05

0,9

0,8

0,05
1,55

0,05
0,95

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos
Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko
finansē no pašvaldības budžeta”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daĜas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 „Par novada izglītības
iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt noteikumu 3.punktā vārdus „Izglītības pārvaldes vadītājs” ar vārdiem „Bauskas
novada administrācijas Izglītības nodaĜas vadītājs”.
1.2. izteikt 4.pielikumu „Darba samaksa par amata pienākumu pildīšanu, kas saistīti ar darba
aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanu iestādē saskaĦā ar
Bauskas novada domes 2011.gada 15.jūlija vēstuli Nr.4-25/1159 „Par darba aizsardzības
sistēmas organizatorisko struktūru”” šādā redakcijā:
Darbinieku skaits iestādē
Līdz 20
Līdz 40
Līdz 60
Līdz 80
Līdz 100

Darba samaksa euro
38
53
67
81
94

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Pielikumā:
Noteikumu Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē
no pašvaldības budžeta” 4.pielikums uz 1 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

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 19.decembrī

prot.Nr.13, 15.p.

Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaĜa,
izvērtējot slodzi amatam „laborants” saskaĦā ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija
noteikumu Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no
pašvaldības budžeta” 1.pielikumu atbilstoši bērnu skaitam izglītības iestādēs 2013.gada
1.septembrī, ierosina veikt šādas izmaiĦas slodžu skaitā – Bauskas 2.vidusskolas slodžu un
amata vienību sarakstā, samazinot slodzi šim amatam no 2 uz 1, Īslīces vidusskolā no 1,5 uz 0,5.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas
I.Ėiăeles iesniegumā (reăistrēts 08.11.2013. ar Nr.4-25/5204) izteikto lūgumu par slodzes
palielināšanu amatam „sētnieks”, atzīstams, ka amatam „sētnieks” palielināma slodze no 1,7 uz
2,7.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 13.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 10.punktu, Euro ieviešanas kārtības
likuma 3.panta otro daĜu, Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumu Nr.665 „Noteikumi
par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” 1.un 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs, I.NagĦibeda, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” 2 (V.Grigorjeva, J.Rumba), „atturas” 2 (A.Novickis, A.SpriĦėe), nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku slodžu un amata vienību
sarakstus saskaĦā ar pielikumiem.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumu „Par
izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Pielikumā:
1.pielikums „Bauskas Valsts ăimnāzijas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
2.pielikums „Bauskas sākumskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
3.pielikums „Bauskas 2.vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
4.pielikums „Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
5.pielikums „Uzvaras vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
6.pielikums „Bauskas pilsētas pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
7.pielikums „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
8.pielikums „Griėu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
9.pielikums „MežgaĜu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
10.pielikums „Mežotnes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.

11.pielikums „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
12.pielikums „Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
13.pielikums „Bauskas Mūzikas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
14.pielikums „Bauskas Mākslas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
15.pielikums „Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbinieku slodžu un amata vienību saraksts”
uz 1lp.
16.pielikums „Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
17.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
18.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
19.pielikums „Mežotnes internātvidusskolas” saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
20.pielikums „Pamūšas speciālās internātpamatskolas” saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts” uz 1lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

2

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 19.decembrī

prot.Nr.13, 16.p.

Par papildu finansējuma piešėiršanu interešu izglītības iestādei „Bauskas
Bērnu un jauniešu centrs”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 23.oktobrī saĦemts Bauskas novada pašvaldības
interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” direktores B.Svarenieces
iesniegums Nr.1-10/33 par papildu finansējuma Ls 2085 apmērā piešėiršanu darbinieku
atlīdzības un ar to saistīto nodokĜu samaksas nodrošināšanai. Izskatot iesniegumu un Ħemot vērā
iestādes finanšu līdzekĜu ekonomiju, nepieciešamais papildu finansējums ir samazināms par Ls
603.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 16.punktu, ievērojot finanšu
līdzekĜu ekonomiju,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
finansējumu Ls 1482 (viens tūkstotis četri simti astoĦdesmit divi lati) Bauskas novada
pašvaldības interešu izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” darbinieku atlīdzības
un ar to saistītās nodokĜu samaksas nodrošināšanai.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Bauskas sākumskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 5.decembrī saĦemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” 2013.gada 5.novembra iesniegums Nr.112/36 (reăistrēts ar Nr.3-14.15/3641), kurā izteikts lūgums iedalīt papildu līdzekĜus Ls 420 (četri
simti divdesmit lati) ēku un apsaimniekojamās teritorijas uzraugu atlaišanas pabalstu izmaksai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu
Ls 420 (četri simti divdesmit lati) Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei
„Bauskas sākumskola” ēku un apsaimniekojamās teritorijas uzraugu atlaišanas pabalstu
izmaksai.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu vispārējās izglītības
iestādei „Griėu pamatskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 2.decembrī saĦemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Griėu pamatskola” direktores Daigas Vīlipas iesniegums Nr.112/132 par papildu finansējuma Ls 930 piešėiršanu darbinieku darba samaksas nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu
Ls 930 (deviĦi simti trīsdesmit lati) Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei
„Griėu pamatskola” darbinieku darba samaksas nodrošināšanai.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu vispārējās izglītības
iestādei „Uzvaras vidusskola”
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” direktore Elita
Borkovska 2013.gada 2.decembra iesniegumā Nr.59 informē par nepieciešamību iestādei
papildus piešėirt Ls 11938 norēėiniem ar AS „Latvijas Gāze”.
Izskatot iestādes budžeta izpildi līdz 2013.gada 5.decembrim un esošo finanšu līdzekĜu
ekonomiju izdevumos par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerăiju, kā arī atlīdzību,
precizēta nepieciešamā papildu summa – kopā Ls 4545.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu
Ls 4545 (četri tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci lati) vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras
vidusskola” norēėiniem ar AS „Latvijas Gāze” par izlietoto dabasgāzi.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 3.decembrī saĦemts Bauskas novada pašvaldības
pirmskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas Ilgas Ėiăeles iesniegums Nr.1.7/79 par papildu
finansējuma piešėiršanu Ls 4857 darbinieku darba samaksas nodrošināšanai un 2013.gada
13.decembrī pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas pienākumu izpildītājas Gintas
Trubačas iesniegums Nr.1.7/81 par papildu finansējumu apbedīšanas pabalstiem.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu
Ls 4857 (četri tūkstoši astoĦi simti piecdesmit septiĦi lati) un no budžeta atlikuma gada beigās
papildu finansējumu Ls 450 (četri simti piecdesmit lati) Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku darba samaksas un pabalstu izmaksas nodrošināšanai.
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Par Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācijas
un sporta laukuma izbūves projektu izstrādi
Bauskas novada domes saskaĦotajā Bauskas pilsētas pamatskolas attīstības plānā
2011.-2015.gadam kā prioritāte ir izglītojamo fiziskās vides pilnveide. Šīs prioritātes realizēšanai
ir noteikti uzdevumi par sporta laukuma seguma nomaiĦu un sporta zāles renovāciju.
Iestāde „Bauskas novada administrācija” 2013.gada 31.oktobrī izsludināja iepirkumu
Nr.BNA 2013/100 par Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācijas tehniskā projekta
izstrādi un renovācijas darbu autoruzraudzības veikšanu un skolas sporta laukuma izbūves
tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības veikšanu. Iepirkums noslēdzās
2013.gada 11.novembrī. Zemākā piedāvātā cena par abu projektu izstrādi ir Ls 9897,80.
Izstrādājot un realizējot šo projektu, paredzēts siltināt sporta zāli, nomainīt jumta segumu,
veikt iekštelpu kosmētisko remontu, veikt dušu un tualešu rekonstrukciju, ūdens, siltuma un
elektroapgādes sistēmu rekonstrukciju, ierīkot vēdināšanu. Sporta laukumam paredzēta grunts
maiĦa, drenāžas ierīkošana, lietusūdens savākšana, sintētiskā seguma ieklāšana un sporta spēĜu
laukumu iekārtošana. Minēto pasākumu veikšana dotu iespēju pilnīgāk realizēt sporta standarta
prasības, uzlabotu apstākĜus sporta nodarbībās, nostiprinātu un uzlabotu skolēnu veselību un
celtu sporta stundu kvalitāti, kā arī sakārtotu šo pašvaldības īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4. un 6.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 6. un 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atbalstīt ieceri par Bauskas novada pašvaldībai piederošās sporta zāles ēkas Rīgas ielā 32,
Bauskā, būves kadastra apzīmējums 4001 004 0146, kas atrodas izglītības iestādes „Bauskas
pilsētas pamatskola” valdījumā, renovāciju, un sporta laukuma izbūvi zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 4001 004 0148.
2. Uzdot iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” noslēgt līgumu par Bauskas pilsētas
pamatskolas sporta zāles ēkas Rīgas ielā 32, Bauskā, būves kadastra apzīmējums 4001 004
0146, renovācijas projekta un sporta laukuma izbūves projekta, kadastra apzīmējums 4001
004 0148, izstrādi atbilstoši iepirkuma Nr.BNA 2013/100 rezultātiem.
3. Finanšu līdzekĜus būvprojektu izstrādāšanai paredzēt Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas pilsētas pamatskola” 2014.gada budžetā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par papildu finansējuma piešėiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola”
Bauskas pilsētas pamatskolai 2013.gada budžetā ir nepietiekams finansējums, lai veiktu
norēėinus par saĦemto siltumenerăiju. Novembrī rēėins par siltumenerăiju bija Ls 1817,71, bet
maksai par oktobri pietrūka Ls 91,15. Kopā nepieciešami Ls 1908,86. Izglītības iestāde,
pārkārtojot tai piešėirto finansējumu, var samaksāt Ls 940, līdz ar to papildu nepieciešami Ls
969.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daĜu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ievērojot
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola”
direktora J.Rumbas 04.12.2013. iesniegumu Nr.1-15/3-48 „Par papildu finansējuma
piešėiršanu”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada rezerves fonda papildu finansējumu Ls 969
(deviĦi simti sešdesmit deviĦi lati) apmērā Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” rēėinu samaksai SIA „Bauskas siltums” par piegādāto
siltumenerăiju.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā
„Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu
apstiprināšanu”
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 15.novembrī saĦemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” direktores L.Bulas iesniegums un
2013.gada 25.novembrī saĦemts Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„MežgaĜu pamatskola” direktora J.ZeĜča iesniegums, kuros izteikti lūgumi veikt grozījumus
ēdināšanas pakalpojumu cenrādī sakarā ar piena un gaĜas produktu cenas paaugstināšanos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 14.punkta g)
apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma „Par Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” 1.pielikumā „Iestādes
„Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārējā tipa
pansionāta „Derpele” maksas pakalpojuma cenrādis” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1.pielikuma 5.7 apakšpunktu un 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

brokastis
pusdienas
launags
brokastis
Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
5.10
pusdienas
pakalpojumi
launags
2. Papildināt lēmuma 1.pielikumu ar 5.17.apakšpunktu:
5.7

5.17

MežgaĜu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi bērniem līdz 4 gadiem

brokastis
pusdienas
launags

Euro
0,40
0,80
0,40
0,21
0,92
0,21

Euro
0,21
0,71
0,21

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

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 19.decembrī

prot.Nr.13, 24.p.

Par papildu finansējuma piešėiršanu iestādei „Bauskas novada
administrācija”
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” (turpmāk –
Iestāde) un SIA „VITRUM logi” 2011.gada 14.novembrī iepirkuma procedūras „PVC logu un
durvju nomaiĦa” (iepirkuma identifikācijas Nr.BNA 2011/056/ELFLA) rezultātā noslēdza
līgumu Nr.BNA 2011/056/1 (turpmāk – Līgums).
Par līguma izpildes termiĦa nokavējumu – 40 dienām saskaĦā ar Līguma
9.4.apakšpunktu, veicot gala norēėinu, no SIA „VITRUM logi” tika ieturēts līgumsods
Ls 11 994,80 – kas veidoja 20 % no Līguma summas.
SIA „VITRUM logi” iesniedza Bauskas rajona tiesā prasības pieteikumu „Par parāda
Ls 11 994,80 apmērā piedziĦu”. Prasības pieteikumā SIA „VITRUM logi” ietvēra prasījumu –
piedzīt no Iestādes parādu Ls 11 994,80, norādot, ka Iestādei nebija tiesības līgumsodu ieturēt
vispār, bet gadījumā, ja tiesa atzīst Iestādei līgumsoda ieturēšanas tiesības, samazināt to līdz 5 %
no Līguma summas.
Bauskas rajona tiesa 2013.gada 18.aprīlī taisīja spriedumu, ar kuru SIA „VITRUM logi”
prasību apmierināja daĜēji: piedzina no Iestādes par labu SIA „VITRUM logi” parādu
Ls 5997,34 un tiesas izdevumus Ls 271,81, kopā Ls 6269,15, bet prasību daĜā par parāda
Ls 5997,46 piedziĦu noraidīja. Līdz ar to tiesa atzina, ka Iestādei bija tiesības ieturēt līgumsodu,
ieturēšana notikusi atbilstoši Līgumam un būtībā samazināja Iestādes ieturēto līgumsodu no 20
% uz 10 %.
2013.gada 13.maijā Iestāde Zemgales apgabaltiesā par Bauskas rajona tiesas spriedumu
iesniedza apelācijas sūdzību.
Ievērojot to, ka Saeima 2013.gada 20.jūnijā pieĦēma grozījumus Civillikumā,
kas stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī un kas paredz to, ka līgumsods par saistību neizpildīšanu
nolīgtā termiĦā var tikt noteikts pieaugošs, taču tas nevar pārsniegt vairāk kā 10 % kavētās
saistību neizpildīšanas mantiskās vērtības, Iestāde 2013.gada 25.novembrī Zemgales
apgabaltiesai nosūtīja iesniegumu „Par apelācijas sūdzības civillietā Nr.C10072912 atsaukšanu”.
Zemgales apgabaltiesa 2013.gada 27.novembrī, izskatot civillietu, ievērojot Iestādes
iesniegumu par apelācijas sūdzības atsaukšanu un novērtējot lietas materiālus, saskaĦā ar
Civilprocesa likuma 431.panta otro daĜu pieĦēma lēmumu par apelācijas tiesvedības izbeigšanu.
Pamatojoties uz Bauskas rajona tiesas 2013.gada 18.aprīĜa tiesas spriedumu civillietā
Nr.C10072912 un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:

Piešėirt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekĜu atlikuma gada beigās
iestādei „Bauskas novada administrācija” finansējumu Ls 6269,15 Bauskas rajona tiesas
2013.gada 18.aprīĜa sprieduma civillietā Nr.C10072912 izpildei.
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Par centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu un siltumenerăijas tarifa
apstiprināšanu Mežotnes pagasta Garozas ciema iedzīvotājiem un Mežotnes
internātvidusskolai
Bauskas novada dome 2013.gada 31.oktobrī pieĦēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības uzdevumu deleăēšanas līguma izbeigšanu ar SIA „Bauskas siltums”, ar kuru iestādei
„Mežotnes pagasta pārvalde” uzdots izstrādāt un iesniegt Bauskas novada domē apstiprināšanai
siltumapgādes tarifu, kā arī no 2014.gada 1.janvāra nodrošināt centralizēto siltumapgādi
Mežotnes pagasta Garozas ciemā.
Lai iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde”, sākot no 2014.gada 1.janvāra varētu nodrošināt
siltumapgādes pakalpojumu Mežotnes pagasta Garozas ciemā, ir nepieciešams veikt vairākus
pasākumus: granulu apkures katla valdītājam – iestādei „Mežotnes internātvidusskola” jāreăistrē
apkures katlu bīstamo iekārtu reăistrā un jāveic ar to saistītās formalitātes; iestādei „Mežotnes
pagasta pārvalde” jāpārĦem no SIA „Bauskas siltums” B kategorijas piesārĦojošās darbības
atĜauja un jāreăistrē tā Jelgavas Reăionālajā vides pārvaldē.
Ievērojot iepriekš minētos apstākĜus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daĜas 1.punktu, 21.panta pirmās daĜas 14 d)apakšpunktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Uzdot iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktorei Dacei PeĦėei reăistrēt apkures katlu
bīstamo iekārtu reăistrā.
2. Uzdot iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam Normundam Vāveram saĦemt no SIA
„Bauskas siltums” C kategorijas piesārĦojošās darbības atĜauju un reăistrēt to Jelgavas
Reăionālajā vides pārvaldē.
3. Apstiprināt iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” izstrādāto siltumenerăijas tarifu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Siltumenerăijas piegādes tarifa projekts uz 1lp.
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Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daĜas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Bauskas novada domes
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budžetu”” saskaĦā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 56 lp.
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Par līdzfinansējuma piešėiršanu projektam „Salātu ielas 12 daudzdzīvokĜu
mājas pagalma labiekārtošana” Salātu ielā 12, Bauskā
Ievērojot to, ka Salātu ielas 12, Bauskā mājas iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli
pievilcīgā vidē, kā arī paši ir gatavi veikt pasākumus, kas uzlabotu pilsētas kopējo tēlu un radītu
sakoptu teritoriju pie daudzdzīvokĜu dzīvojamām mājām, dzīvokĜu apsaimniekotājs SIA „VIDES
SERVISS” 2013.gada 13.novembrī ir iesniegusi projekta iesniegumu „Salātu ielas 12,
daudzdzīvokĜu mājas pagalma labiekārtošana” Salātu ielā 12, Bauskā. Iestādes „Bauskas novada
administrācija” Saimnieciskā nodaĜa ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projekta iesnieguma
atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešėiršanas kārtību daudzdzīvokĜu
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” (turpmāk – Saistošie noteikumi).
Saistošo noteikumu 1.punkts nosaka, ka Bauskas novada pašvaldība piešėir
līdzfinansējumu daudzdzīvokĜu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daĜas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daĜas
5.punktu un piekto daĜu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu
Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešėiršanas kārtību
daudzdzīvokĜu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu, 8.1.,8.3.,
8.5.1., 9.3. apakšpunktu un 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Piešėirt līdzfinansējumu Ls 1270,51 (viens tūkstotis divi simti septiĦdesmit lati, 51
santīms) apmērā daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas Salātu ielā 12, Bauskā kadastra
apzīmējums 4001 004 0162, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, t.sk. bruăa trotuāra un
lieveĦu atjaunošanai, parka soliĦu un atkritumu urnu uzstādīšanai, kanalizācijas aku
augstumu regulēšanai, zālāja sēšanai.
2. Finansējumu labiekārtošanas darbiem nodrošināt no iestādei „Bauskas novada
administrācija” sadaĜā „Bauskas novada dzīvojamā fonda uzturēšana” Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budžetā paredzētajiem līdzekĜiem.
3. Kontroli par projekta realizāciju uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaĜai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

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 19.decembrī

prot.Nr.13, 28.p.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma daĜas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) realizē Eiropas
Savienības fonda projektu Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko
sakaru tīklu attīstība lauku reăionos” (turpmāk – Projekts).
Sekmīgai Projekta realizācijai Bauskas pilsētā LVRTC lūdz Bauskas novada pašvaldību
nodot bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Uzvaras
iela 1, Bauska, administratīvās ēkas telpu optiskā tīkla piekĜuves punkta ierīkošanai ātrgaitas
platjoslas tīkla infrastruktūrai.
SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas
pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)””, Ministru kabineta
2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra
noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.1.apakšpunktu, kas stājās spēkā
2013.gada 27.jūnijā un dod tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu
savu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku
un uz visu Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku 20 gadus
pēc Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras pieĦemšanas ekspluatācijā) un
Bauskas novada domes 2013.gada 29.februāra lēmumu „Par līdzdalību projekta „Nākamās
paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reăionos”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā uz laiku līdz
2035.gada 31.augustam Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reăionos” realizācijas
nodrošināšanai pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas
novads, kadastra Nr.4001 001 0056, telpu Nr.6, kas atrodas Bauskas novada domes
administratīvajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0056 001.

2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaĜai sadarbībā ar
Juridisko nodaĜu līdz 2013.gada 27.decembrim sagatavot telpas bezatlīdzības lietošanas līguma
projektu.
4. Noteikt, ka telpa nododama atpakaĜ Bauskas novada pašvaldībai, ja tā netiek izmantota
mērėim, kas noteikts šā lēmuma 1.punktā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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prot.Nr.13, 29.p.

Par dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts D. K., dzīvesvieta: Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas
nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 03.12.2013.izziĦa Nr.01-15/57 „Par īres dzīvokĜa Dārza ielā x-x, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot D.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
D.K. ar ăimenei īrē dzīvokli Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2013.gada
30.novembrim.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiĦa izbeigšanās.
Īrniecei D.K. 2013.gada 3.decembrī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Dārza ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiĦu ar
D. K., personas kods xxxxx, līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar D.K. 11.12.2012. noslēgtajā dzīvojamās telpas Dārza ielā
x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Upmalas ielā x-x, Bauskā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts E. S., dzīvesvieta: Upmalas ielā x-x, Bauskā,
Bauskas nov. iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Upmalas ielā x-x, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu, kura termiĦš beigsies 2014.gada 31.janvārī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 27.11.2013.izziĦa Nr.01-15/54 „Par īres dzīvokĜa Upmalas ielā x-x, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot E.S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
E. S. īrē dzīvokli Upmalas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Upmalas
ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 31.janvārim.
Dzīvojamās telpas Upmalas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiĦa izbeigšanās.
Īrniekam E.S. 2013.gada 27.novembrī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Upmalas ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma
termiĦu ar E. S., personas kods xxxx, līdz 2014.gada 31. decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar E.S. 06.08.2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas Upmalas
ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas „ĒrgĜi x”-x, Brunavas pagastā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts L. Z.-Z., dzīvesvieta: „ĒrgĜi x”-x, ĒrgĜi, Brunavas
pag., Bauskas nov. iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „ĒrgĜi x”-x, ĒrgĜi,
Brunavas pag. īres līgumu, kura termiĦš beidzies 2013.gada 30.novembrī.
Iesniegumam pievienota Brunavas pagasta pārvaldes 20.11.2013.izziĦa Nr.3-9/56 „Par
komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot L.Z.-Z. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja, ka L. Z.-Z. īrē dzīvokli „ĒrgĜi x”-x, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. Dzīvojamās
telpas „ĒrgĜi x”-x, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz
2013.gada 30.novembrim.
Dzīvojamās telpas „ĒrgĜi x”-x, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma
3.1.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei L.Z.-Z. 2013.gada 20.novembrī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daĜu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiĦam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izĦemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „ĒrgĜi x”-x, ĒrgĜi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma
termiĦu ar L. Z.-Z., personas kods xxxx, līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Brunavas pagasta pārvaldes vadītājai B.Marčenkovai viena mēneša laikā veikt
grozījumus ar L.Z.-Z. 03.12.2012. noslēgtajā dzīvojamās telpas „ĒrgĜi x”-x, ĒrgĜi,
Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokĜa „Pamati”-x, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2009.gada 30.jūnijā ar V. R. tika noslēgts sociālā dzīvokĜa „Pamati”-x, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līgums. 2013. gada 31.janvārī sociālā dzīvokĜa īres līgums tika atjaunots līdz
2013.gada 31.jūlijam. 2013.gada 2.decembrī saĦemts V.R. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokĜa „Pamati”-x, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiĦu.
Izskatot V.R. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
V. R. īrē sociālo dzīvokli „Pamati”-x, Codes pagastā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokĜa
īres līguma termiĦš beidzies 2013.gada 31.jūlijā.
V.R. piešėirts trūcīgās personas statuss līdz 2014.gada 31.janvārim.
2013.gada 2.decembrī 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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokĜa „Pamati”-x, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 īres līguma
termiĦu ar V. R., personas kods xxxx, līdz 2014.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai D.ŠėiliĦai sociālā dzīvokĜa „Pamati” -x, Codes
pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar V.R. noformēt ar rakstisku vienošanos.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Salātu ielā x-x, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 4.decembrī saĦemts A. M., dzīvesvieta: PlūdoĦa
iela x-x, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā viĦa lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo, brīvo
dzīvojamo platību Salātu ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisijas
2013.gada 12.februāra lēmumu „Par A. M. reăistrēšanu palīdzības saĦemšanas reăistrā” minētās
personas ăimene reăistrēta palīdzības saĦemšanas reăistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās
nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā kā pensijas vecumu sasniegusi persona, kura dzīvo
denacionalizētā mājā un lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” speciālisti
2013.gada 3. decembrī sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”, atzīstot dzīvojamo
telpu Salātu ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām;
minētā likuma 14.panta septīto daĜu, kas nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām
ar dzīvokli nodrošināt personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā
mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai; likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku; Bauskas novada domes
27.05.2010. saistošo noteikumu Nr. 13 „Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 4.punktu,
ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un
saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka reăistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reăistrācijas secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokĜu komisijas 10.12.2013. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Salātu ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt A. M., personas kods xxxx, ăimenē 2 personas, dzīvojamo telpu Salātu ielā x-x,
Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 38,9 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā ar A. M. noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā x-x, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu.
5. Izslēgt A.M. no palīdzības saĦemšanas reăistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Tirdzniecības bāze”,
Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 22.novembrī saĦemts SIA „Bauskas tirgotājs”
iesniegums (reăistrēts ar Nr. 9-2/3415), kurā izteikts lūgums atĜaut iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu „Tirdzniecības bāze”, Codes pagastā.
Izskatot SIA „Bauskas tirgotājs” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
nekustamais īpašums „Tirdzniecības bāze” , Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009
0386, sastāv no zemes vienības 1,3587 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0366
un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas
Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000517020.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daĜas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišėos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viĦš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Uz nekustamā īpašuma „Tirdzniecības bāze”, kadastra Nr. 4052 009 0386, atrodas SIA
„Bauskas tirgotājs” ēku īpašums „Tirdzniecības bāze”, kadastra Nr.4052 509 0015, kas reăistrēts
zemesgrāmatā saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000080812.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daĜas 2.punktu, 21.panta pirmās daĜas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daĜas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daĜu, 37.panta pirmās daĜas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Tirdzniecības bāze”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0386, kas
sastāv no zemes vienības 1,3587 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0366.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ceplis
māja Nr.10” Mežotnes pagastā, nosaukumu piešėiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 2.decembrī saĦemts SIA „G-Bergs” iesniegums
(reăistrēts ar Nr.3529), kurā izteikts lūgums apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Ceplis māja Nr.10”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0062 sadalīšanai.
Izskatot iesniegto zemes ierīcības projektu, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „G-Bergs” zemes ierīcības projektu izstrādājusi atbilstoši Bauskas novada
administrācijas 2013.gada 1.augusta lēmumam „Par nekustamā īpašumam „Ceplis māja Nr.10
zemes ierīcības projektu”. Projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumiem
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 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”.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
nekustamam īpašumam „Ceplis māja Nr.10” reăistrēti šādi nekustamā īpašuma lietošanas mērėi:
zemes vienības daĜai 0,92 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101, zemes vienības daĜai 0,27 ha platībā – vienstāvu un divstāvu
daudzdzīvokĜu māju apbūve, kods 0701.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa
noteikumu Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 18.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daĜas 1.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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt SIA „G-Bergs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ceplis
māja Nr.10”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.4072 006 0062, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0062 sadalīšanai.

2. Nekustamā īpašumā „Ceplis māja Nr.10” paliekošajai zemes vienībai 0,73 ha platībā (projekta
1.zemesgabals) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – vienstāvu un divstāvu
daudzdzīvokĜu māju apbūve, kods 0701.
3. Nekustamā īpašumā „Ceplis māja Nr.10” paliekošajai zemes vienībai 0,33 ha platībā (projekta
2.zemesgabals) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Atdalītajai zemes vienībai 0,11 ha platībā (projekta 3.zemesgabals) noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101.
5. No atdalītās zemes vienības 0,11 ha platībā izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešėirt
nosaukumu „Bauskas ceĜš – Ceplis”.
6. Atdalītajai zemes vienībai 0,02 ha platībā (projekta 4.zemesgabals) noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi – ar maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maăistrālajiem naftas, naftas produktu, ėīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruĜvadiem saistīto
būvju, ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.
7. No atdalītās zemes vienības 0,02 ha platībā izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešėirt
nosaukumu „Artēziskais urbums „Ceplis””.
Šo 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 ielu nosaukumu piešėiršanu un maiĦu Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 25.novembrī saĦemts Mežotnes pagasta pārvaldes
iesniegums (reăistrēts ar Nr.3-14.29/3445), kurā izteikts lūgums piešėirt nosaukumu un ielas
statusu valsts autoceĜam B74 un mainīt jau esošo ielu nosaukumus.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Mežotnes pagasta Mežotnes ciemu šėērso Satiksmes ministrijai piekrītošs autoceĜš Bauska –
Mežotne – Bērzu skola, autoceĜa Nr.V1035, kadastra Nr.4072 003 0127, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0163.
Blakus autoceĜam atrodas daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas. Lai nodrošinātu adrešu
piešėiršanu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
,,Adresācijas sistēmas noteikumi”, valsts autoceĜam V1035 Mežotnes ciema administratīvajās
robežās nepieciešams piešėirt ielas statusu.
Mežotnes pagasta pārvalde ir veikusi sabiedrisko aptauju par ielas nosaukuma
piešėiršanu Mežotnes ciemu šėērsojošam valsts autoceĜam. Sabiedriskās apspriešanas rezultātā
saĦemts priekšlikums piešėirt nosaukumu Pils iela.
Likuma „Par autoceĜiem” 2.panta piektā daĜa nosaka, autoceĜiem ārpus pilsētas robežām
apdzīvotās vietās var piešėirt nosaukumu “iela”, bet tas nemaina autoceĜa piederību un tiesisko
statusu.
Mežotnes pagasta Mežotnes ciema iedzīvotāji izteikuši vēlmi mainīt nosaukumu jau
esošajām ielām: ApvedceĜa ielu sadalīt un vienu daĜu pārdēvēt par Rožu ielu un otru daĜu par
ZemgaĜu ielu, Dr.PēkuĜa ielu – par Doktorāta ielu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 20.punktu, likuma „Par autoceĜiem” 2.panta piekto daĜu un Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. 7. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Piešėirt autoceĜa Bauska – Mežotne – Bērzu skola, autoceĜa Nr.V1035, daĜai, kas šėērso
Mežotnes pagasta Mežotnes ciema administratīvo robežu, nosaukumu „Pils iela” un adresi: „Pils
iela”, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „ApvedceĜa iela”, kadastra Nr.4072 004 0548, zemes vienību
0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0550, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.

3. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0550, piešėirt nosaukumu „Rožu iela” un adresi: „Rožu iela”,
Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.
4. Nekustamam īpašumam „ApvedceĜa iela”, kadastra Nr.4072 004 0548, kas sastāv no zemes
vienības 0.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0548 un zemes vienības 0.3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0549, mainīt nosaukumu no „ApvedceĜa iela” uz „ZemgaĜu
iela” un piešėirt adresi: ZemgaĜu iela, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Šo lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu un var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemti Bauskas novada administratīvās ēkas Uzvaras ielā 1,
Bauskā nedzīvojamo telpu nomnieku iesniegumi, kuros izteikti lūgumi pagarināt nedzīvojamo
telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līgumu termiĦus.
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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiĦus par telpu nomu ēkā
Uzvaras ielā 1, Bauskā uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim, kas noslēgti ar:
1.1. SIA „G-BERGS”;
1.2. Biedrību „Bauskas rajona lauku partnerība”;
1.3. SIA „ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas konsultāciju biroju;
1.4. Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālo nodaĜu;
1.5. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
1.6. SIA „Latvijasmernieks.lv”;
1.7. valsts aăentūru „Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūra”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus noslēgtajos nedzīvojamo telpu nomas līgumos atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
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Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemti Bauskas novada administratīvās ēkas Uzvaras ielā 6,
Bauskā nedzīvojamo telpu nomnieku iesniegumi, kuros izteikti lūgumi pagarināt nedzīvojamo
telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līgumu termiĦus.
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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiĦus par telpu nomu ēkā
Uzvaras ielā 6, Bauskā uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim, kas noslēgti ar:
1.1. AS „LATIMPULSS-BIROJA TEHNIKA”;
1.2. biedrību „Bauskas rajona Lauksaimnieku apvienība”;
1.3. Lauku atbalsta dienesta Zemgales Reăionālo lauksaimniecības pārvaldi.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
grozījumus noslēgtajos nedzīvojamo telpu nomas līgumos atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Stacijas ielā 7, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Stacijas ielā 7, Bauskā, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 11375 m², kadastra apzīmējums 4001 007 0056, vienstāva
dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4001 007 0056 001, un palīgceltnēm – šėūnīšiem.
Dzīvojamā ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un saskaĦā ar SIA „Komunālprojekts” slēdzienu atzīta
par avārijas stāvoklī esošu ēku un ir nojaucama. Dzīvojamās mājas atjaunošana prasītu
ievērojamus pašvaldības finanšu līdzekĜus, tāpēc ir lietderīgāk šo nekustamo īpašumu atsavināt.
Nekustamais īpašums reăistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
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
un 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Stacijas
iela 7, Bauska, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 007 0056, ar platību
11375 m², dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4001 007 0056 001, un palīgceltnēm.
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.
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.1
dzīvojamā mājā „Kūdra 1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.1 dzīvojamā mājā „Kūdra 1”,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus,
Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir trīsistabu dzīvoklis Nr.1 dzīvojamā mājā „Kūdra
1”, Vecsaules pagastā ar platību 70,2 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots un tā remontam
nepieciešami ievērojami finanšu līdzekĜi.
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daĜu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
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 un 5.panta pirmo un piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Reăistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.1, „Kūdra 1”, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 70,2 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 702/8101
domājamās daĜas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.1, „Kūdra 1”,
Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 70,2 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4092 003 0068, platība 2052 m², 702/8101 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,
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0090
Vecsaules pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 1.novembrī saĦemts ZS „LiepiĦas” iesniegums
(reăistrēts ar Nr.1093), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 009 0090.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4092 009 0090 saskaĦā ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra
lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” ir piekrītoša pašvaldībai.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2013.gada 5.novembra līdz 2013.gada 19.novembrim tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes
ēkā, Bauskas novada domes ēkā un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaĜā „Noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
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 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Iznomāt ZS „LiepiĦas”, juridiskā adrese: „LiepiĦas”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936,
zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0090 lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.01.2014. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar ZS „LiepiĦas” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieĦēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par nedzīvojamo telpu ēkā „ Smaidas” –2, Vecsaules pagastā
nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saĦemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu
izskatīt jautājumu par nedzīvojamo telpu ēkā „ Smaidas” –2, Vecsaules pagastā nomas līguma
pagarināšanu ăimenes ārstes Intas LagzdiĦas privātprakses vajadzībām.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos materiālus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Inta LagzdiĦa no pašvaldības nomā nedzīvojamās telpas ar platību 70 m² ēkā „Smaidas”
–2, Vecsaules pagastā ārsta privātprakses vajadzībām. 2011.gadā viĦa par saviem līdzekĜiem ir
veikusi nomāto telpu remontu (sienu siltināšanu, iekārto griestu izbūvi un „gaisa aizkaru”
uzstādīšanu).
Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembrī sēdes lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu” noteikts, ka nomas maksa var tikt samazināta līdz
50 %, ja nomnieks par saviem līdzekĜiem veicis nomas telpu remontu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daĜas 2.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” 9.punktu un Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra sēdes
lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Pagarināt ar Intu LagzdiĦu iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu ar platību 70 m² ēkā
„Smaidas”–2, Vecsaules pagastā nomas līgumu uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, nosakot
nomas maksai samazinājumu par 50 %.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Kolbergai pagarināt ar I.LagzdiĦu nomas līgumu atbilstoši šā lēmuma 1.punktā noteiktajam.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta nolikumā
„Kārtība, kādā piešėir finansējumu dalībai kultūras projektos”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu un Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta trešo daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta nolikumā „Kārtība, kādā piešėir
finansējumu dalībai kultūras projektos” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 4.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.4.1. izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā, līdz 426,86 euro.”
1.2. izteikt 4.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.4.2. ceĜa izdevumus uz pasākuma vietu un atpakaĜ segšanai līdz 426,86 euro.”
1.3. aizstāt pielikuma „Finanšu atskaite” visā tekstā apzīmējumu „Ls” ar vārdiem „euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra nolikumā
„Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēĜu
komandām piešėiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas
balvas apmēru”
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus nolikumā „Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēĜu
komandām piešėiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”,
aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra nolikumā Nr.35 „Kārtība, kādā Bauskas
novada sportistiem, treneriem un sporta spēĜu komandām piešėiramas naudas balvas par
sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 11.1.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „1000 latu” ar skaitli un vārdu „1425 euro”;
1.2. aizstāt 11.1.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „500 latu” ar skaitli un vārdu „715 euro”;
1.3. aizstāt 11.2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „500 latu” ar skaitli un vārdu „715 euro”;
1.4. aizstāt 11.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „300 latu” ar skaitli un vārdu „430 euro”;
1.5. aizstāt 11.3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „300 latu” ar skaitli un vārdu „430 euro”;
1.6. aizstāt 11.3.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „100 latu” ar skaitli un vārdu „145 euro”;
1.7. aizstāt 11.4.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „50 latu” ar skaitli un vārdu „75 euro”;
1.8. aizstāt 11.4.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „40 latu” ar skaitli un vārdu „60 euro”;
1.9. aizstāt 11.4.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „30 latu” ar skaitli un vārdu „45 euro”;
1.10. aizstāt 11.5.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „50 latu” ar skaitli un vārdu „75 euro”;
1.11. aizstāt 11.5.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „40 latu” ar skaitli un vārdu „60 euro”;
1.12. aizstāt 11.5.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „30 latu” ar skaitli un vārdu „45 euro”;
1.13. aizstāt 11.6.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „50 latu” ar skaitli un vārdu „75 euro”;
1.14. aizstāt 11.6.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „40 latu” ar skaitli un vārdu „60 euro”;
1.15. aizstāt 11.6.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „30 latu” ar skaitli un vārdu „45 euro”;
1.16. aizstāt 11.7.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „100 latu” ar skaitli un vārdu „145 euro”;
1.17. aizstāt 11.8.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „50 latu” ar skaitli un vārdu „75 euro”;

1.18. aizstāt 11.9.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „30 latu” ar skaitli un vārdu „45 euro”;
1.19.aizstāt 11.9.2.apakšpunktā skaitli un vārdu „25 latu” ar skaitli un vārdu „40 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

2

Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 19.decembrī

prot.Nr.13, 45.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikumā „Par
Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju darbībai
sociālajā jomā”
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus nolikumā „Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju
darbībai sociālajā jomā”, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikumā Nr.26 „Par Bauskas novada
domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju darbībai sociālajā jomā” šādus
grozījumus:
aizstāt 3.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 500” ar skaitli un vārdu „715 euro”;
aizstāt 10.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 50 000” ar skaitli un vārdu „71 145 euro”;
aizstāt pielikuma „Projekta pieteikuma veidlapa” visā tekstā apzīmējumu „Ls” ar vārdu
„euro”;
aizstāt pielikuma „Finanšu atskaite par projekta īstenošanu” visā tekstā apzīmējumu „Ls”
ar vārdu „euro”.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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2013.gada 19.decembrī

prot.Nr.13, 46.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra nolikumā
„Bauskas novada pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas nolikums”
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus nolikumā „Bauskas novada pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas nolikums”, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra nolikumā Nr.18 „Bauskas novada
pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums”
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 20.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro”;
1.2. aizstāt 20.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 2,50” ar skaitli un vārdu „3,50 euro”;
1.3. aizstāt pielikumā apzīmējumu un skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro”.
2.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa noteikumos
Nr.12 „Apmaksāta papildatvaĜinājuma un atvaĜinājuma pabalsta piešėiršanas
kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”
Ar Bauskas novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumu „Par grozījumiem Bauskas
novada pašvaldības nolikumā” Bauskas novada pašvaldībā izveidots amats „pašvaldības
izpilddirektora vietnieks”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 13.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturtās daĜas 8.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīĜa noteikumos Nr.12 „Apmaksāta
papildatvaĜinājuma un atvaĜinājuma pabalsta piešėiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem” šādus grozījumus:
1.

2.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikumu izpratnē pašvaldības darbinieki ir tie darbinieki, kuru amati minēti Bauskas
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestāžu amatu sarakstos, pedagogi, pašvaldības
izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks un kuri ir nodarbināti uz darba līguma
pamata (turpmāk – darbinieki).”
Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
„18. Pašvaldības izpilddirektoram un pašvaldības izpilddirektora vietniekam
papildatvaĜinājumu ar rīkojumu piešėir Bauskas novada domes priekšsēdētājs.”
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prot.Nr.13, 48.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumos
Nr.25 „Kārtība, kādā piešėir finansējumu izglītojamo atbalstam”
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumos Nr.25 „Kārtība, kādā
piešėir finansējumu izglītojamo atbalstam”, aizstājot tajos latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 27.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro
daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumos Nr.25 „Kārtība, kādā
piešėir finansējumu izglītojamo atbalstam” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 300” ar skaitli un vārdu „430 euro”;
1.2. aizstāt 2.2.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 300” ar skaitli un vārdu „430 euro”;
1.3. aizstāt 2.3.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „215 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem Brunavas pagasta pārvaldes nolikumā
Ievērojot, ka 2014.gada 1.janvārī Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.17.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 7.18.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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prot.Nr.13, 50.p.

Par grozījumiem Ceraukstes pagasta pārvaldes nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.17.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 7.18.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 19.decembrī

prot.Nr.13, 51.p.

Par grozījumiem Codes pagasta pārvaldes nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Codes pagasta pārvalde” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.17.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 7.18.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem DāviĦu pagasta pārvaldes nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „DāviĦu pagasta pārvalde” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „DāviĦu pagasta pārvalde” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.17.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 7.18.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem Gailīšu pagasta pārvaldes nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.17.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 7.18.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem Īslīces pagasta pārvaldes nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.17.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 7.18.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumiem Mežotnes pagasta pārvaldes nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.17.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 7.18.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

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 19.decembrī

prot.Nr.13, 56.p.

Par grozījumiem Vecsaules pagasta pārvaldes nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 31.martā) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.17.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 7.18.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reă. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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prot.Nr.13, 57.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 22.10.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3000” ar skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 22.11.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 10 000” ar skaitli un vārdu„14 000
euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.13, 58.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 32.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3000” ar skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 32.5.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 10 000” ar skaitli un vārdu „14000
euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.13, 59.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Kultūras centrs” nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 22.6.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3000” ar skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 22.7.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 10 000” ar skaitli un vārdu „14 000
euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 19.decembrī

prot.Nr.13, 60.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas pils muzejs” nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikumā (apstiprināts
Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 11.10.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3000” ar skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 11.11.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 10 000” ar skaitli un vārdu
„14 000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumus iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” nolikumā, aizstājot tajā
latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejs” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 28.aprīlī) šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 19.11.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 3000” ar skaitli un vārdu „4000 euro”;
1.2. aizstāt 19.12.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 10 000” ar skaitli un vārdu „14 000
euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” nolikumā
Ievērojot, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt
grozījumu iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikumā, aizstājot tajā latus ar euro.
Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otrā daĜa paredz, ka sākot ar euro ieviešanas
dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēėinos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 8.punktu, 41.panta
pirmās daĜas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta otro daĜu, 6.panta piekto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs,
I.NagĦibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 25.februārī) šādu grozījumu:
1.1. aizstāt 10.10.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 3000 (trīs tūkstoši latu)” ar
skaitli un vārdu „4000 euro”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Par Bauskas novada pašvaldības nolikumu
Bauskas novada dome 2013.gada 28.novembrī apstiprināja Bauskas novada pašvaldības
nolikumu jaunā redakcijā.
Likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daĜa noteic, ka pašvaldības nolikums ir
saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieĦemšanas
kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba
organizācijas jautājumus. Lai arī pašvaldības nolikumu apstiprina saistošo noteikumu veidā, uz
to neattiecas likumā „Par pašvaldībām” 43. - 45.pantos noteiktā pašvaldības saistošo noteikumu
izstrādāšanas un spēkā stāšanās kārtība.
Likuma „Par pašvaldībām” 24.panta trešā daĜa noteic, ka pašvaldības nolikums stājas
spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas, ja tajā nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Pēc
pašvaldības nolikuma pieĦemšanas tam jābūt brīvi pieejamam pašvaldības domes ēkā un pagasta
vai pilsētas pārvaldēs, kā arī publicētam pašvaldības mājaslapā internetā. Pašvaldības nolikumu
triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības
un reăionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Bauskas novada pašvaldība, ievērojot iepriekš minētajā tiesību normā noteikto Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.32 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” (kuru 119.punkts paredz, ka tie stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī) nosūtīja
zināšanai Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
2013.gada 13.decembrī saĦemta Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas
vēstule Nr.18-6/12182, kurā ministrija aicina Bauskas novada domi likuma „Par pašvaldībām”
45.panta kārtībā precizēt saistošos noteikumus atbilstoši tās atzinumam.
Ievērojot iepriekš minētos apstākĜus, kā arī Ministru kabineta praksi attiecībā uz tā izdoto
noteikumu redakciju precizēšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daĜas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs, I.NagĦibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 1 (A.Novickis), „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.SpriĦėe), nolemj:
1. Precizēt Bauskas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumus Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums”, nosakot, ka:
1.1. 20.6.apakšpunkta redakcija ir šāda:
„20.6. atver un slēdz Bauskas novada administrācijas kontus kredītiestādēs un Valsts kasē;”
1.2. 58.punkta redakcija ir šāda:

„58. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaĦojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par
naudas summu, kas nepārsniedz 30 000 euro. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot
privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Bauskas novada administrācijas
darbību, un kuru summa nepārsniedz 30 000 euro, pašvaldības vārdā slēgt pašvaldības
izpilddirektoram. Šī saskaĦošanas kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām.”
1.3. 59.punkta redakcija ir šāda:
„59. Darba līgumus ar Bauskas novada administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem, kā arī
uzĦēmuma un citus saimnieciskos līgumus par summu, kas nepārsniedz 30 000 euro,
slēdz pašvaldības izpilddirektors. Šī kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām,
kad pašvaldības izpilddirektors slēdz iepirkuma līgumus.”
1.4. 106.4.apakšpunkta redakcija ir šāda:
„106.4. ja jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldības līdzekĜiem pārsniedz
500 000 euro.”
2. Nosūtīt šo lēmumu zināšanai Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
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Par Bauskas novada domes 2013.gada 13.maija lēmuma „Par likvidētās
iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājas A.SpriĦėes rīkojumu
daĜā par atlaišanas pabalstu izmaksāšanu atcelšanu” atcelšanu
Bauskas novada dome 2013.gada 13.maijā pieĦēmusi lēmumu „Par likvidētās iestādes
„Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājas A.SpriĦėes rīkojumu daĜā par atlaišanas pabalstu
izmaksāšanu atcelšanu”, ar kuru:
1) atcelts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
vadītājas Aijas SpriĦėes 2013.gada 24.aprīĜa rīkojuma Nr.3-1/13 „Par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu ar Līgu KĜaviĦu” 2.2.apakšpunkts;
2) atcelts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
vadītājas Aijas SpriĦėes 2013.gada 24.aprīĜa rīkojuma Nr.3-1/14 „Par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu ar Māru Bauvari” 2.2.apakšpunkts;
3) uzdots Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai:
3.1) veikt normatīvajos aktos noteiktās nepieciešamās darbības Līgai KĜaviĦai un Mārai
Bauvarei pārmaksāto summu – atlaišanas pabalstu, kā arī šajā sakarā veikto darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atgūšanai;
3.2) saistībā ar atlaišanas pabalstu aprēėināšanu un izmaksāšanu Līgai KĜaviĦai un Mārai
Bauvarei izvērtēt iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības
nodaĜas darbinieku atbildību.
Bauskas novada dome 2013.gada 16.maijā piedāvāja Līgai KĜaviĦai noslēgt vienošanos
par atlaišanas pabalsta atlīdzināšanu, Līga KĜaviĦa nepiekrita atlaišanas pabalsta atmaksai, par to
veicot atzīmi uz vienošanās. 2013.gada 29.maijā Bauskas novada dome izdeva rīkojumu Nr.41/63 „Par ieturējumu no Līgas KĜaviĦas mēnešalgas”, ar kuru tika uzdots veikt ieturējumu
atlaišanas pabalsta atmaksai Ls 478,24 apmērā. Līga KĜaviĦa nepiekrita rīkojuma nosacījumiem,
par ko veica atzīmi uz rīkojuma.
Māra Bauvare labprātīgi pēc Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” darbinieku aicinājuma veica atlaišanas pabalsta Ls 450 apmērā atmaksu.
Bauskas novada pašvaldība, kuras vārdā rīkojas Bauskas novada dome, cēla prasību pret
Līgu KĜaviĦu par atlaišanas pabalsta Ls 478,24 apmērā piedziĦu.
Bauskas novada dome 2013.gada 11.decembrī saĦēmusi 2013.gada 19.novembra
Bauskas rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C 10068413 ar kuru noraidīta Bauskas novada
pašvaldības, kuras vārdā rīkojas Bauskas novada dome, maza apmēra prasība pret Līgu KĜaviĦu
par atlaišanas pabalsta piedziĦu. Par pamatu prasības noraidīšanai tiesa norādījusi, ka prasītājs
nav pierādījis, ka atbildētājai būtu piedāvāts turpināt darba tiesiskās attiecības Bauskas novada
pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaĜā.
Ievērojot iepriekšminētos apstākĜus, ir atceĜams 2013.gada 13.maija Bauskas novada
domes lēmums „Par likvidētās iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājas

A.SpriĦėes rīkojumu daĜā par atlaišanas pabalstu izmaksāšanu atcelšanu”, 2013.gada 29.maija
Bauskas novada domes rīkojums Nr.4-1/63 „Par ieturējumu no Līgas KĜaviĦas mēnešalgas” un
atmaksājams atlaišanas pabalsts Mārai Bauvarei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 22. un 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ėikure, J.Landorfs, I.NagĦibeda, A.Novickis, M.Ruža,
A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (J.Feldmanis, J.Rumba), nebalso 1 (U.Kolužs)
nolemj:
1. Atcelt 2013.gada 13.maija Bauskas novada domes lēmumu „Par likvidētās iestādes „Bauskas
novada Izglītības pārvalde” vadītājas A.SpriĦėes rīkojumu daĜā par atlaišanas pabalstu
izmaksāšanu atcelšanu”.
2. Atcelt 2013.gada 29.maija Bauskas novada domes rīkojumu Nr.4-1/63 „Par ieturējumu no
Līgas KĜaviĦas mēnešalgas”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam veikt nepieciešamās
darbības atlaišanas pabalsta Ls 450 apmērā atmaksāšanai Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaĜas metodiėei Mārai Bauvarei, kā arī nodokĜu
aprēėināšanai no atlaišanas pabalstiem Mārai Bauvarei un Līgai KĜaviĦai.
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Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 27.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daĜu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
saistošo noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 60. un 61.punktiem, Dabas
resursu nodokĜa likuma 4.panta pirmās daĜas 3.punktu un SIA „VIDES SERVISS” 2013.gada
2.decembra iesniegumu Nr.01-13/175,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” 1 (A.Jātnieks), „atturas” nav, nolemj:
1.

Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (euro par vienu kubikmetru)
Bauskas novada administratīvajā teritorijā – vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā: no
2014.gada 1.janvāra 13,63 euro (bez pievienotās vērtības nodokĜa), ko veido:
1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šėirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 7,43
euro;
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā „GrantiĦi”– 4,04 euro;
1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā –2,16 euro.
2. Noteikt, ka lēmums publicējams Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

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 19.decembrī

prot.Nr.13, 67.p.

Par saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas
novadā” precizēšanu
Bauskas novada dome 2013.gada 28.novembrī izdeva saistošos noteikumus Nr.31
„Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
svētku pabalstiem Bauskas novadā””.
Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam tika nosūtīti atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
2013.gada 18.decembrī saĦemts Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas
saĦemts atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt aprēėina
precizējumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daĜu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ėikure, J.Landorfs, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, A.SpriĦėe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.31
„Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
svētku pabalstiem Bauskas novadā”” šādus precizējumus:
1.1. aizstāt 1.5. apakšpunktā skaitli „35” ar skaitli „40”;
1.2. aizstāt 1.7.apakšpuntā skaitli „135” ar skaitli „140”.
2. Nosūtīt šo lēmumu zināšanai Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Precizētie Bauskas novada dome 2013.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.31
„Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
svētku pabalstiem Bauskas novadā”” uz 1 lp.
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